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 مقدمة البحث :

يمرالعااملبمجمومة اا مماايمال فيااراعممااالمومياااممواامنعمال ياامامتمةماايمجااييم اا  مال فيااراعمال فياارم
ما ممرارملر ارامان قمليا ممر ا يمم ميناممالحما مال مليا مممالمال قنيمعماإللك رةنيا تممجعاتم عارضمال عمايب

ةالم مثمااا مماااالمومو ااا مكرةنااامتم فييااارعمانوااامليامةالةوااامويمةال قنيااامعمالم جعااا ممااا مال عمااايبملمةاويااا م
الم فيراعمالوتيتامميمخاليما جمعماو را يويمعم كنةلةوي م تيث م  ممش ممامطجيع مالةاقامال عميما م

ةماامعملمطااالاممااالممناامحليبمماايمأواايمالوااالم مةالةقمياا مةلمر جاا ممااالمال اامل تمةل اامميمةرااةيمالمعم
  قيقمانو مراري ممالمال عميبمميمأويم  قيقمال نمي مالمو تام مال الم وعالمليممالمؤوومعمال عميمي م

م.0202مالممررمالم ةءمرؤي م

بمإلااالم  ةياايمالمو مااامإلااالممو مااامرقماا تمماايمخاااليمجناامءممراارم0202ة يااترمرؤياا ممراار
المثالثاا مم اامةرمأوموااي تمة اا مال  ااةيمالرقماا تمةالمياامراعمةالةظاامورمالرقمياا تمةاإلجااتاعمالرقمياا م ماا

مي  مالرؤي م ومطمال ةءم مالمال عميبمةال تريامةالر  مةالثقمم مةالعتال مانو مم يا مة اتمام’مالرقم 
قمي مقترامالشخمصمةالمو معمعم مالممةاكج ممعطيمعمالعررمالعممي مةال كنةلةوي ملم رم يممعيممجع

تينمميكياااا مقاااامترام مااااالممياااابمالم فيااااراعمالوتيااااتاتمة ةظيريااااممماااايمخاااااليمإواااا فاليمال قنياااامعمال تيثاااا م
انلك رةني مةمنيممالمنرمعمال عميمي مال كنةلةوي مجممميخاتبم مميا مال طاةرمالمو معا مما مالموامنعم

مالمخ مر مةمنيممموميمال عميبمالوممع .

 ع جارممايمأ ابمال قنيامعمال تيثا مال ا ميا بممMicrosoft Teams مميكرةوةمعم يمحم ةمنر 
ماايمخالليااممالااتخةيمةم مجعااا مالعممياا مال عميمياا مماااالمظاايمانحماا مال ملياا م يااا مأيملكاايمطملااامةكااايم

يواا طيامماايم Microsoft Teams   ااةم يواا م ااتري م واامامخاامصم مااالممميكرةوااةمعم يمااح
م(86خاللهمج مالم م راعمانلك رةني .م)

 Microsofفاعمية إستخداـ التعمـ التشاركي عبر منصة مايكروسوفت تيمز ) " 

teams عمي التحصيؿ المعرفي والمهارات التدريسية واتجاهات الطالب فى مقرر )
 ".0202طرؽ تدريس التربية الرياضية فى ضوء رؤية مصر 

 زينب عبد الجميؿ عمى السيدـ.د/   أحمد العدؿـ.د/ محمود محمد طمعت 

 کمية التربية الرياضية ،جامعة دمياط  کمية التربية الرياضية ،جامعة دمياط
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اواا ختم يممالوممعاامعممااالمالر اارامانخيارامةمااالمظاايمومو اا مكرةنااممة االم جاامرام اايم قنياا مرقميا م
وااراءم ل طجيااقمنظاامبمالاا عمبم اايمجمعااتتمل وميااامالطااالام جاارممنراا مةا ااتام  اايرممخ ماارمال طجيقاامعمةا 

م(86الم متثمعمة جمتيمالم  ةىمةأتاءمالةاوجمعمةال قيممع.م)

 مرامماااا ممكااااميمالعماااايمنظمًماااامممة ااااًتاملال رااااميمةال عاااامةيمة ومااااامجااااييمالترتشاااا مالمواااام ة عاااات
ةاو مم اامعمالريااتيةمة خااحييمالممراامعمجمااممماا م لاالمال عاامةيمماا مالممراامعمة كمماايمال طجيقاامعمةيمكاايم
لأل  اااامءمإنشاااامءمالقنااااةاعمماااايمخالليااااممةمةا اااايامم متثاااا م واااامرمل  اااامءمالرريااااقمجمل ةاراااايمتةيم

 ااامعمأةمإنشااامؤ مماوااا ختابمالجرياااتماإللك رةنااا مأةمالروااامويمالنراااي مالومم يااا مةيمكااايموتةلااا مانو مم
م(م86جشكيممخرصمة مكيمالمو ختمةيمال ييميحةرةيمالقنمامميمرؤي مأيمانو ممعمقيتمال قتب.)

ةلقتما  رملمجم ثميمايم   مالمنر مجيممالعتيتمميمالةظمورمةالممياحاعمال ا ملابم وا ختبمةلابم
ختبمماايم رعاايمجشااكيمكاامم مةايمتةر ااممنميق راار م مجاا مالم م ااراعممقااطمجاايمماايمالممكاايمايميواا 

خاللياامماواامليام رم مياا م واامرمج طااةيرمتةرمالطملااامماايممواارتممواا مامم مقاا ملممعمةماامعمةالمعاامررم
مال ممو ختبمةمشمرلمةوحءممعميمم مالعممي مال عميمي .

ة ااا اممااامميواااع مالياااهمالقااامومةيم ماااالمالعمميااا مال عميميااا ممااا مج اااثيبمتةماااًمم ااايمأم ااايمالةوااامويم
ياا م شاامركي م وا امإ  ماامبمالم عممااييمة  ااثيبم مااالم جاامتيما راءمةانوامليامل ااةميرمجيواا م عميمياا م رم م

ةالخجااراع.مةجيوااا مالااا عمبمال شاامركالمانلك رةناااالممااايمالجيواامعمال اااالميمكااايمماايمخاللياااممإوااا ختابمأتةاعم
ةمنراااامعمةامكمناااامعمانن رناااااعمالمخ مراااا مماااااالم نمياااا مميااااامراعمالطااااالامة نميااااا ممعاااامرميبتمإ اممااااام بم

 ةظياارمأتةا يااممال ةظياارمانمثاايملختماا مجيواا مالاا عمبمةرااةنمالااالمإواا ختاميممجشااكيممنموااامةا  ام اابم
ال عمااايبمالوياااتتمةمااايم ااا  مانتةاعمالمنرااامعمال عميميااا مال اااالم  ااايرمإمكمنيااا ممشااامرك م اااتتمكجيااارممااايم
الطااااالامةالمعممااااييممااااالمالمنمقشاااا مةال  اااامةرمةالنقااااتمة جاااامتيمانراءم ااااةيمالمة ااااة معمالتراوااااي ممااااام

 (0682مالمةقعمج مالم م را.م) قويميبمالالممومة معم شمركي م

ال شااامركالمانلك رةناااالميع ماااتم ماااالمخماااقمجيوااا مالك رةنيااا ممعملااا ممااايمخااااليمالمنرااامعممةالااا عمب
 ومرملمطملامأيمي عمةيممامحمالؤ مةي شمرلممعيابمما مجنامءم عممياب.مكماممياحةتمالم عمماييمال عميمي م

جاتاءمالاارأفمةال راامةضتمجشاكيمم ااحاميمأةم يارمم ااحم اميتمكماامميشاوامالطااالام مااالمجرررا ملممنمقشاا مةا 
الج  مةانك شمرمةال وريااتمجمإل امم مإلاالمإ  ممماهمجعقايمالما عمبمةالعمميامعمال ا م ا بمتاخماهمةواطم

م(00672إطمرماو مم  م رم م م)

كماامميع جاارمماايمأ اابمانواا را يويمعمال اا مأثج ااعم ميح ااممةأ مي ياامتم ياا مأن ااهميااةمرملممشاامركييم
مةممعمالمم نةِّ اا تمم اااًلم اايمإمكمنياا م جاامتيمالخجااراعمةالمعمةماامعملماا عم بمةمشاامرك ممراامترالمعمرراا م
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ةالم م راعمانلك رةني مميمممجينيبتم ي منميق ررماليترمالرويوالملم عم بمال شمرك م مالماك وامام
جايمي عاتىم لالمإلاالماك وامامالرارتمالقاترا مالمجنمءالمعرما مجطراواقممج كاراممالمعرم مةمشمرك يممم واا

 (.Paavola et al 4002: 755ةوتيتام)

ةيعااتمماايمأ ااتمأنااةاعمالاا عمبم اايمجعااتمةميااهمياا عمبمالطااالامماايمخاااليمالمومة اامعمال شااامركي م
onlineة  شاااامرلمكاااايممومة اااا ممااااالم عماااابمالااااترة مأةم اااايممشااااكالعمأةمإنواااامحممشاااارة معتمةلااااهم

ةيموام بمما مخماقمإر جمطامعمإيومجيا مما مالررارةر ميمال عمبمال شمركالمالم حاميتمةالفيارمم احاميمةي
انم را ي مأثنمءمال عمبم يمجعتتمكمممي نمةيمأ بمالمممرومعمال  ميمكايملممعمابم طجيقيامملخماقمجيوامعم

 .ا رم مي متا م ملمطال
ةير كحم مالمال جمتيمانو مم  مكأوم ملجنمءمالمعرم مميمخااليم ةظيارم كنةلةوياممان راميم

ماااا مجنااامءمالمريااااةبمانو ماااام  مم جااارمالةيااااامة اااةميرمأتةاعمال ةاراااايتمة اااةميرمةوااااطًمممعاااامًنميوااام ت
م72ة طةر تمجمإل مم مإلالم ةطيتمالعالق مجييمأمراتمالمومة  مالةا تامةجاييمالمومة امعمالخارىم.م)

630) 
م رصمالطالامةا  ممميبمةالمشمرك مةال عمةيممامحمالويبمةمشامرك يبمما مجنامءم عممياب.ممايم

لثق مما منرةوايبمة اثيبم ماالمال ةارايمما مخاليمال عمبمال شمرك ماإللك رةن مليممأثرمكجيرمم محرعما
 ظيمةوةتمالررةيمانم را ي مةالمنرمعمال عميمي مةمنيمممنر ممميكرةوةمع.

ةل  وييمالومناامالمعرماالمةالميامراعمال تريواي مةان وم امعمالمخ مرا من اةمالمقارراعمالتراواي م
معمال تيث مةاو ختابميوامايمني بمج طةيرمتةرمالطالامميمخاليم رعييممثيم   مالمنرمعمةال قني

انومليامال شمركي ممالمال عميبمانلك رةنالملم مةل مإكومجيبمالمعمررمةالمعمةممعمةالمرم يبمةال قموقم
م.0202ةل مميمال رم يمانيومج مةال نمي مالمو تام مة مشيمممامرؤي ممرر

و ا مكرةناممالظرةرمال ملي مةال الملبميكيما تمي ةقعيمم مالمانطالقمةالم مثما مماالمومةن يو م
مر ااعم ميناامماواا ختابم اا  مال قنياامعمال تيثاا مةالمنراامعمال عميمياا مجشااكيماةوااامل اامميمإواا مراري م

تةيمإل اامقمأىم ااررمجياابمةجشااكيمنيقاايمأ مياا م اايمال عماايبمال عماايبمةإل م  ااهملمطااالاممااالممناامحليبم
مالمجمشر.

بمانلك رةنااالمالتراوامعمالمروعيا مماالممواميمال عماي اتتمماايمةمايمخااليمإطاالعمالجم ثاميم ماالم
 ,Balasubramaniana) سػػػػػبوراـمبتراوااااا م(متةم95)م(Taylor,4002)كتراوااااا م اااااميمةر

Jaykumarb& FukeyL)  4002 (98مت)ة ةرامعم( 0ـ )0202احمػد مسػاعد مهنػؿةتراوا م
(ممااالم نمياا م Microsoft Teams ال عميمياا مال رم مياا ممميكرةواارع)مم مياا مالمنراامعمن ااموويبمالااالم

ايمالطاااالام ر ااايمجاااملةاقامالمعاااححملممعمماااييمتمةم نميااا مالميااامراعمالم عمقااا مال  راااييمالمعرماااالمةماااالم
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المنر مال عميمي ممالمال عميبم؛مةايمالمنرمعمال عميمي مويم مانو ختابمة مكنيبمميمال عمبممامةوةتم
ةأةرااعمج اارةرامإواا ختابممنراامعمال عماايبمال رم مياا مم مماايمالم عاا مةال شااةيقمأثناامءم ممياا مال عماايبم.

 يام تريامالطالامةالمعممةي.كأ تمأومل

همػت ةجمنطالعم مالمالتراومعممالمموميمال عمبمال شمرك ماإللك رةن متممثيمتاروا مكااًلممايم
(تم90)0222وضحة بنػت حبػاب العتيبػيةتاروا ممـ0220داليا خيرى (مةتارو م97)3102قاسـ 
(م39)0222 مصطفى عبدالرحمف طه السيد تارو ( 23()4002) محمد أحمد عبد الحميد تارو 

حنػػػاف عبػػػدالقادر محمػػػد  ةتراوااا ( 94)(0222نجػػػالء عبػػػاس لطيػػػؼ كػػػاظـ عبدالرضػػػا )ةتاروااا م
 هيػػػمـ محمػػػد أحمػػػد حسػػػيفةتاروااا م( 42) ـ0222(عبػػػدس حسػػػف أحمػػػد حمػػػوانى 20) (0222)

ةج  جااامن امولم مالمالتراوامعم جاييمأيمالاا عمبم( 00)(0202( عبيػر سػروة عبدالحميػد )20)(4002)
 ميوعاااايمالاااا عمبمممكًنااااممماااا مأفمةقااااعمةأفممكااااميتمةيقااااةبم مااااالممجااااتأمالمشاااامرك مال شااامرك ماإللك رةناااا

ةان رميمجييمالطالامج ري تمج ي ميومرمج شمرلمالطاالامجع ايبمالاجعضمةما م نوايقمالنشاط م
ةك للم  قيقمأ تارممعرمي ميؤكتمالنظري مال ةارامي م ماالمأيمالا عمبم اةم مميا مالارجطمجاييمالطاالام

  ة يرمنقمطممعين م ةيمالم  ةى.ةجع يبمالجعضمةالمعمبمل

ةجملنظرمإلالمن مولم   مالتراومعملة ظمنتراممالماو ختابمال عمبمال شمركالمانلك رةنالمجإو ختابم
 كمنر م رم مي مالك رةني ممالمموميمال رجي مالريم ي .مMicrosoft Teamsمميكرةوةمعم يمح

م اي موممعا متميامطمةأثنامءمةميمخااليم مايمالجم ثاميمأ  امءم يوا م اتري مجكميا مال رجيا مالري
بم020760202(منظرياامعمة طجيقاامعملمعاامبمالوااممعال7 ااتري ممقااررمطاارقم ااتري مال رجياا مالريم ااي )

ن ظااممأيم ااتري مالم م ااراعمانلك رةنياا ميكااةيمماايمخاااليمطريقاا مالقااراءامةانلقاامءمةالجاا مالمجمشاارم
وااااوم ممااااالمنيمياااا ممقااااطممااااام ااااتبممشاااامرك مالطااااالاممااااالماوااااحاءمالم م اااارامةجعااااتمالشاااار تمة ةويااااهمان

الم م راملمطالاملة ظم تبمإوا ومج يبمجملشاكيمالكامم تممماممياتيم ماالم اتبمإن جام يبماثنامءمالشار م
ةانشااافمليبمجاااأمرماخر مااا م كااا ما ام ااابم كمااايريبمجميااامبم شااامركي مخااااليمالم م اااراتمة ااا امياااتيم مااا م

شاارمتةيممشاامرك مقرااةرممااالمالطريقاا مالمواا ختم ممااالمال ااتري مةال اا م  مثاايمماا مانلقاامءمةالجاا مالمجم
الطااالامماا ماوااحاءمالم م ااراتمةقماا مال ةاراايمميمااممجياانيبتمةمواارتمانواا ممعممقااطمقااتميشااعر بمجملمماايم
ة ااا امانمااارمياااؤثرمماااالم اااتبم رااام ميبمماااامالم  اااةىمال عميماااالمةياااؤثرموااامجيمم مااا مموااا ةا بمالمعرمااا م

 عمبمال شااامركالمةالميااامرفمةا وااام يبمن اااةمالمقاااررتمةجنااامءم ماااالمممواااجقميااارىمالجم ثاااميمأيمإوااا ختابمالااا
انلك رةنالم جرمنر ممميكرةواةمعم يمياحمقاتمياؤتفمإلاالمإيومجيا مالم عمماييمةي اميموا امإن جام يبم

ماااالمموااميمال عمااايبمم0202ةاقجاامليبم ماا مالااا عمبمةقااتميوااام بممااالم  قياااقمجعااضمأ ااتارمرؤيااا ممراارم
مة ممي مال  ةيمالرقمالمال كنةلةوالممالموممع متميمط.م
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لتراوامعمالوامجق مةماالم اتةتم مابمالجم ثاميملابميواتامتراوا مةميمخاليمالج  مةانطالعم ماالما
ةا اااتامأوااا ختمعمأوااامةامالااا عمبمال شااامركالمجإوااا ختابمالمنرااامعمال عميميااا مماااالممقاااررمطااارقم اااتري م

(منظرياامعمة طجيقاامعتمةلاا للموااةرميواا ختبمالجم ثااميمأواامةامالاا عمبمال شاامركالم7ال رجياا مالريم ااي م)
تمماالمال اتري ملمطاالاملم عاررم ماالممMicrosoft Teams مميكرةواةمعم يماح منرا مجإوا ختابم

مم مي هممالم تري ممقررمطرقم تري مال رجي مالريم ي مةم مةل م  واييمموا ةىمال  راييمالمعرماالم
 ةميمراعمال تري مةا وم م يبمن ةمالمقرر.

 هدؼ البحث:

 حييترمالج  مالالمال عررم مالممم مي مإو ختابمال عمبمال شمركالم جرممنر ممميكرةوةمعم يم
 مالمال  رييمالمعرمالمةالميمراعمال تريوي مةا وم معمالطالاممالممقررمطرقم تري ملطالامكمي م

مب.0202ال رجي مالريم ي موممع متميمطممالم ةءمرؤي ممرر

 فروض البحث: 

 ملممومة  م مةالجعتف مالقجم  مالقيمويي مترومع مم ةوطمع مجيي مإ رموًيم متال  ممرةق  ةوت
م–لطالامكمي مال رجي مالريم ي مممالممقررمطرقمال تري مال وريجي مم مال  رييمالمعرم 

 .وممع متميمط

 م مترومع مم ةوطمع مجيي مإ رموًيم متال  ممرةق ملممومة  م ةوت مةالجعتف مالقجم  القيمويي
م ممالممقررمطرقمال تري مال وريجي  مال رجي مم ممو ةىمالميمراعمال تريوي  لطالامكمي 
 .وممع متميمطم–الريم ي م

 مجييمترومعم ةوتممرةقمتا م مالقيموييمالقجم مةالجعتفملممومة  مال وريجي مل مإ رموًيم
 .وممع متميمطم–لطالامكمي مال رجي مالريم ي ماإل وم من ةممقررمطرقمال تري م

 مصطمحات البحث:
 أسموب التعمـ التشاركي االلكترونى : 

ي عامةيمماامالطاالامماالم ةمأومةام عميم ممجن م مالمخمقمجيو مالك رةنيا ممعملا م وامرملمطملاامأيم
جاااتاءمالااارأفم مومة  اااهمةي شااامرلممعيااابممااا مجنااامءم عممياااب.مكماااممياااحةتمالم عمماااييمجرررااا ملممنمقشااا مةا 
ةال راامةضتمة لاالمجشااكيمم ااحاميمأةم ياارمم ااحاميمةيوعاايمالاا عم بمي مركااحم ااةيمالطملااامةيع مااتم مااالم

المم نةِّ ا مال ا ميةمر اممال رم يمانو مم  مكأوم ملجنمءمالمعرم تمميمخااليم ةظيارمأتةاعمال ةارايم
 (.02: 00) الةيا
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 مايكروسوفت تيمز: منصة
ملال رميمةال عمةيميومامجييمالترتش مالمو مرامم ممكميمالعميمةاو مم معم ممة ًتا مأوموًيم نظمًمم
الريتيةمة خحييمالممرمعم)جمممم م للمال عمةيمم مالممرمع(مة كمميمال طجيقمع.م ومرمختم م يمحم

أةمت ةامم تتاممروم مميمقجيمموؤةيمالرريقمأةمالمملل.م ومرم URL يم نةايجمنن ممبمميمخال
مالميني تم ملمررةرتمةمو معمعمال عمب ملممشرمييمةالمتروييمجإ تاتممرقمم تتا ختم م يمحملم عميب

 (25).ةأ  مءم يو مال تري 

م مال تريوي  مالتر مة قةمالميمراع خراج مةا  مج نري  م ر جط مال ال مال تريوي  مالميمراع مةاو ختابم ال يمه
 (   32التةاعمةالةومويمال عميمي )

  إجراءات البحث.

ماو ختابممأوال:منهج البحث: مما مةا تا م وريجي  ملمومة   مال وريج  مشجه مالمنيل مالجم ثمي او ختب
مالقيموييمالقجمالمةالجعتف.

وممع مم–يمثيممو مامالج  مطالامالررق مالثمني مجكمي مال رجي مالريم ي م مانيا: مجتمع البحث:
 (مطملا.720(مالجملغم تت بم)0207-0202تميمطملمرريمالتراو مالثمن ملمعمبمالوممع )

 مالما: عينة البحث:

مالعين م م تت مةجمغ مالثمني ت مالررق  مطالا ممي مالعمتي  مجملطريق  مالج   م ين  مجمخ يمر مالجم ثمي قمب
نلك رةني مةال ييممعمةام(طملامة بمانكثرمان ظمممممالم  ةرمالم م راعما02الوموي مال ورجيج )

م تت) مإلال مال عميمي تجمإل مم  مالمنر  مةيو ختمةي م يمح ممميكرةورع ملمتراو م02 وما مطملا )
م(.7انو طال ي متمكمممم موتةي)

( توصيؼ عينة البحث.2جدوؿ )  

 % العتت المومة   ب

 34.02 00 (02المومة  مال وريجي م) 0

 04.90 40 (مم02العين ماإلو طال ي م) 4

 60.95 70 جمقالمالمو مامنيو ختبمالمنر م 0

 011.11 000 اإلوممل  2

قمبمالجم ثميمجإيومتمال ومن ملمراتم ين مالج  م)ال وريجي (تملم اأكتمميم ومن ممومة  مالج  م6م
 (.0ا  تالي م ةحيامالجيمنمعمجييمأمراتمالعين ممالمم فيراعمالج  مكممم ةممة رممالموتةي)
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روؽ بيف القياس القبمي لممجوعة التجريبية في المتغيرات قيد ( داللة الف0جدوؿ )
 (02=2البحث)ف

وحدة  المتغيرات
 القياس

 المتوسط
 )َس(

 االنحراؼ الوسيط

 اإللتواء ع()± 

 3.530- 1.96 02.11 03.51 سنة العمر الزمني )السف(

 0.720 0.227 0.000 0.000 درجة مفهـو وتعريؼ طرؽ التدريس

 0.004 0.270 4.000 4.425 رجةد التعمـ الحركى

 0.077 0.222 7.000 7.025 درجة طرؽ تدريس التربية الرياضية

 0.520- 0.504 2.000 5.500 درجة أساليب تدريس التربية الرياضية

 0.024- 0.700 2.000 7.200 درجة درس التربية الرياضية

 0.000- 0.722 4.000 0.525 درجة األنشطة المدرسية والوسائؿ التعميمية

 0.220 0.220 47.000 47.200 درجة االختبار المعرفي )الدرجة الكمية(

 0.202- 0.207 0.000 0.025 درجة مهارات تحضير الدرس وتخطيطه

 0.422 0.020 00.000 04.500 درجة مهارات تنفيذ الدرس

 0.420- 0.702 0.000 4.725 درجة مهارات تقويـ الدرس

 0.004- 0.542 02.000 02.225 ترو  رات التدريسية )الدرجة الكمية(بطاقة مالحظة المها

 7.222 72.000 72.500 ترو  مقياس االتجاس
-0.202  

(ممممميتيم مالمأيم0(مة)+0-(مأيمقيبممعممالعمانل ةاءمان ررعممممجييم)0ي  رمميموتةيم)
ن نالمان  تال مة  اميتيمقيمومعمالعين مالكمي ملمج  مم مالم فيراعمقيتمالج  مقتمةقععم  عمالم

م مالم ومن مأمراتم ين مالج  مالكمي مم م   مالم فيراع.
  وسائؿ وأدوات جمع البيانات:

 أدوات البحث:
 منر ممميكرةورعم يمحم -

 (3اخ جمرمال  رييمالتراو م) رميبمالجم ثمي(ممرمق) -

 (8جطمق ممال ظ مالميمراعمال تريوي م) رميبمالجم ثمي(ممرمق) -

م(0بممرمق)0275ان وم من ةممقررمطرقم تري مال رجي مالريم ي تمأميرمرجرىممقيم  -
 :  ا تاتماخ جمرمال  رييمالمعرمالممالممقررمطرقم تري مال رجي مالريم ي 

 تحديد الهدؼ مف االختبار: 
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قمبمالجم ثميمج  تيتمالياترممايمانخ جامرمماالمقيام مموا ةىمال  راييمالمعرماالملمقاررمطارقم اتري م
 وممع متميمط.مم-ريم ي ملطالامالررق مالثمني مجكمي مال رجي مالريم ي ال رجي مال

 تحديد ابعاد االختبار: 

قمبمالجم ثميمج  تيتماجعمتمانخ جمرمالمعرمالمميمخاليمالروةعممجعضمالتراومعمال الم نمةلعم راميبم
تري م(ةمايمخااليمالم  اةىملمقاررمطارقم ا33()32()07()70()0انخ جمراعمالمعرمي ممثيمتراوا م)

(تمة ااابم  تياااتموااا  ماجعااامتملجنااامءم0ال رجيااا مالريم اااي منظريااامعمة طجيقااامعملمررقااا مالثمنيااا ممرماااقمرقااابم)
طاارقم ااتري مم-الاا عمبمال ركااالمم-مريااةبمة عرياارمطاارقمال ااتري مم-انخ جاامرم مااالمالن ااةمال ااملال6م

متروااي مالنشااط مالم-تر مال رجياا مالريم ااي م-أواامليام ااتري مال رجياا مالريم ااي م-ال رجياا مالريم ااي 
 ةالةومويمال عميمي .

 اعداد جدوؿ المواصفات:

 طماااام  تيااااتمالمةارااارمعمانةلياااا ملالخ جاااامرمرااايم  مان ااااتارمانوراويااا ملممقااااررتمة  تيااااتمانةحايم
النوجي ملكيمجعتمتمة بم  تيتمالةحيمالنوج ملمو ةيمعمال تارمةمقًممل ةرايرمالمقاررمة اتتمانواوم م

 (0يم)ال  م ر جطمجكيممة ةعمكمممم موتةم
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 ( 0جدوؿ )

 مواصفات اختبار التحصيؿ المعرفى لمقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية

 المستويات
 المعرفي

 الموضوعات

  نواتج التعمـ 

عدد 
 اهداؼ 

 االوزاف النسبية لكؿ موضوع المهارات المهنية  المهارات الذهنية المعرفة والفهـ 
 % ددالع % العدد % العدد % العدد

 2 مفهـو وتعريؼ طرؽ التدريس
0.35 

2.63

% 
 %02.22 أسئمة  2 6.22% 3.49 3.26% 0.03

 03 التعمـ الحركى
3.59 

6.34

% 
0.35 2.63% 

 %06.11 أسئمة  2 2.23% 9.90

 2 طرؽ تدريس التربية الرياضية
0.35 

2.63

% 
 %05.53 أسئمة  22 6.22% 3.49 3.26% 0.03

 31 تدريس التربية الرياضية أساليب
9.90 

2.23

% 
3.49 6.22% 

 %35.53 أسئمة  22 09.31% 3.26

 03 درس التربية الرياضية
3.59 

6.34

% 
0.35 2.63% 

 %02.22 أسئمة  22 2.23% 9.90

 2 األنشطة المدرسية والوسائؿ التعميمية
0.35 

2.63

% 
 %01.11 أسئمة 2 6.22% 3.49 3.26% 0.03

 %011 سؤاؿ 22 %61 39.44 %31 4.22 %21 09.43  ستويات األهداؼالوزف النسبي لم

م  تيتمررتاعماخ جمرمال  رييمالمعرم مةريم  يممة رضمالرةرامانةلي 6

 قاااامبمالجم ثااااميمج  تيااااتمشااااكيمانوااااوم مةنة ياااامم ياااا م اااابمراااايم  مثالثاااا مانااااةاعمماااايمالوااااوم م
(م جامرام82جماغم اتتمانواوم م))انخ يمرمميمم عتت(ت)ةالرةاامةالخطأ(م)ةاكمايمالعجامراع(مةم

مةح  م مالمم مةرمانخ جمرمالمعرمالمككيممالمرةر يممانةلي متم بم رضمالراةرامانةليا م
(مميمالخجاراءمة ماعمالمةامقا م72(م مالم تتم)0إلخ جمرمال  رييمالمعرمالمالعجمراعممرمقم)
 (39(م)00 مالموميامالعجمراعمميممم تمالعجمر ميمرقبم)

مويكةم ري مة  مييممررتاعمانخ جمرمال  ريم 6ال  ققمميمالخرموصمال

مال  ققمميمرتقمانخ جمر6 -1
 بمال  ققمميمرتقمم  ةفمانخ جمرتمجعاتم ر اهمما مراةر همانةليا م ماالم اتتمالصدؽ الظاهري:

(تمة ابم ا رم72ميمالخجراءمالم خررييمجقوبمالمنام لمةطارقم اتري مال رجيا مالريم اي مة اتت بم)
 (م جمرا.96  مجع يمتمة بما متامريم  مانخ جمرتملي كةيمميم)جعضمانووم مةا متامريم

جعتمالعرضم مالمالخجراءم بمال ةريمإل مالتحقؽ مف معاممي الصدؽ والمبات لالختبار التحصيمى: 
مالمومة  م م م  ملم طجيق مرملً م مانخ جمر مةأرجر مالمعرمالت ملالخ جمر مال وريجي  الرةرا

 معمميمالرتق.انو طال ي تمل وماممعمميمالثجمعتمةم
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او ختبمالجم ثميمطريق مان ومقممحساب معامؿ صدؽ االختبار المعرفى فى مقرر طرؽ التدريس:
التاخم تم يمطريقمإيومتممعمميمانر جمطمجييمالجعمتمةجع يممةجييمالعجمراعمةالجعمتمال  م ن م م

م(.م8(تمة)9(تمة)3)مإلييمتمةجييمالعجمرامةالترو مالكمي ملالخ جمرمال  ريمالمتمكمممم موتةي

 (4جدوؿ )

 (02معامالت االرتباط بيف أبعاد لالختبار التحصيمى            )ف= 

 األبعاد
البعد 
 األوؿ

البعد 
 الماني

البعد 
 المالث

البعد 
 الرابع

البعد 
 الخامس

البعد 
 الدرجة الكمية السادس

 1.333 1.639 1.534 1.524 1.633 1.355  مفهـو وتعريؼ طرؽ التدريس

 1.563 1.561 1.639 1.629 1.653   لتعمـ الحركىا

 1.301 1.621 1.569 1.590    طرؽ تدريس التربية الرياضية

 1.221 1.640 1.951     أساليب تدريس التربية الرياضية

 1.221 1.653      درس التربية الرياضية

 1.303       األنشطة المدرسية والوسائؿ التعميمية

        يمى )الدرجة الكمية(االختبار التحص

 2.444( = 2.22، 22) جر

(مجييمترو مكيم2.29(مةوةتم الق مار جمطيهمتال مإ رمويًمم نتممو ةىممعنةي م)3ية رموتةيم)
 جعتمةجييمالترو مالكمي ممممميتيم مالمرتقمان ومقمالتاخمالملالخ جمرمال  ريي
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 (2جدوؿ )
ودرجة البعد الذي تنتمي إليه وبيف كؿ عبارة والدرجة معامالت االرتباط بيف كؿ عبارة 

 (02الكمية )ف=
 معامؿ ارتباط البعد المالث معامؿ ارتباط البعد الماني معامؿ ارتباط البعد األوؿ

 مع المقياس مع البعد العبارة مع المقياس مع البعد العبارة مع المقياس مع البعد العبارة
0 1.629 1.563 0 1.552 1.343 0 1.312 1.303 

3 1.941 1.663 3 1.363 1.629 3 1.592 1.334 

2 1.941 1.600 2 1.941 1.699 2 1.946 1.643 

9 1.940 1.303 9 1.629 1.563 9 1.692 1.516 

6 1.943 1.553 6 1.941 1.663 6 1.941 1.663 

5 1.663 1.366 5 1.941 1.600 5 1.941 1.600 

3 1.665 1.569 3 1.940 1.303 3 1.552 1.323 

2 1.953 1.523 2 1.691 1.526 2 1.603 1.501 

 1.323 1.552 4 معامؿ ارتباط البعد الخامس معامؿ ارتباط البعد الرابع

 1.501 1.603 01 مع المقياس مع البعد العبارة مع المقياس مع البعد العبارة

 معامؿ ارتباط البعد الخامس 1.353 1.532 0 1.616 1.944 0

 مع المقياس مع البعد العبارة 1.321 1.552 3 1.323 1.643 3
2 1.642 1.513 2 1.650 1.520 0 1.603 1.501 

9 1.633 1.329 9 1.312 1.230 3 1.530 1.393 

6 1.663 1.631 6 1.021 1.039 2 1.941 1.600 

5 1.303 1.206 5 1.552 1.533 9 1.502 1.323 

3 1.941 1.619 3 1.512 1.324 6 1.333 1.269 

2 1.303 1.609 2 1.606 1.563    

4 1.039 1.021 4 1.612 1.556    

01 1.532 1.393 01 1.663 1.631    

00 1.606 1.533 00 1.303 1.206    

03 1.313 1.330       

02 1.532 1.393       

09 1.514 1.303       

06 1.633 1.329       

05 1.663 1.631       

 2.444( = 2.22، 22) جر

(مجييمترو مكيم2.29(مةوةتم الق مار جمطيهمتال مإ رمويًمم نتممو ةىممعنةي م)9ية رموتةيم)
 بمان ومقمالتاخمالمكمؤشرملرتقمال كةييتممممميتيم جمرامةترو مالجعتمثبمالترو مالكمي تمة  اميت

م مالمرتقماخ جمرمال  رييمالمعرمال.

م وماممعمميمثجمعماخ جمرمال  رييمالمعرمال6م-0

مطريق م مإلال مجمإل مم  مو مميت مةمعمتل  مجراةيت ملوجيرممي مالنرري  مال وحو  مطريق  مالجم ثمي ا جا
ماممعمميمالثجمعمالكم ملالخ جمرمل و Kuder-Richardson 40 (KR40)ري شمرتوةي"م-"كةتر

م) (مطملجمتمل ومام02ال  ريمالمتمة بم طجيقمانو ممرام م م ين مالتراو مانو طال ي مة تت م
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(م وماممعمميمالثجمعملالخ جمرمال  ريمالم8معمميمثجمعمانخ جمرمال  ريمالمتمةية رموتةيم)
مري شمرتوةي".-ق م"كةترجطريق مال وحو مالنرري م)وجيرمميمجراةيتمةمعمتل مو ممي(تمطري

 ريتشاردسوف-( مبات االختبار التحصيمى بطريقة التجزئة النصفية و كودر2جدوؿ )

 االبعاد ـ
 التجزئة النصفية

 ريتشاردسوف-كودر
 جتماف سبيرماف براوف

 1.210 1.352 1.322 البعد األوؿ 0

 1.352 1.355 1.332 البعد المانى 3

 1.366 1.230 1.356 البعد المالث 2

 1.392 1.231 1.262 البعد الرابع 9

 1.351 1.323 1.210 البعد الخامس 6

 1.339 1.313 1.332 البعد السادس 5

 1.221 1.314 1.301 الدرجة الكمية لالختبار -

م) موتةي ممي مانخ جمرم8ي  ر منجعمت م مالنرري  مال وحو  مجطريق  مانر جمط ممعممالع مقيب مأي )
شمرتوةيمل  تيتمالثجمعمالكم متال تممممميتيم مالمأيمانخ جمرمال  ريمالممري -ال  ريمالمةقيبمكةتر

مقيتمالتراو م اعممعمميمثجمعممر را.م

م  مييممررتاعمانخ جمرمال  ريمال6م-0

جعاااتمال أكاااتممااايمراااتقمةثجااامعمانخ جااامرمال  رااايمالمتم ااابم واااماممعاااممالعمالراااعةج مةالوااايةل تم 
(ملمراارتاعمانخ جااامرمID(مةمعممااايمال مييااح)DR) (ممعمماايمالرااعةج 0لالخ جاامرمتمةية اارمواااتةيم)

 ال  ريمال.
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 ( 7جدوؿ )

 ( لعبارات االختبار التحصيمىID( ومعامؿ التمييز )DRمعامؿ الصعوبة )

 معامؿ ارتباط البعد المالث معامؿ ارتباط البعد الماني معامؿ ارتباط البعد األوؿ
 مع االختبار مع البعد العبارة مع االختبار بعدمع ال العبارة مع االختبار مع البعد العبارة

0 1.5 1.2 0 1.5 1.2 0 1.5 1.9 

3 1.9 1.6 3 1.9 1.9 3 1.3 1.2 

2 1.9 1.6 2 1.9 1.9 2 1.5 1.2 

9 1.9 1.3 9 1.9 1.2 9 1.3 1.6 

6 1.5 1.5 6 1.5 1.2 6 1.3 1.6 

5 1.5 1.2 5 1.6 1.3 5 1.9 1.9 

3 1.9 1.6 3 1.6 1.6 3 1.5 1.2 

2 1.9 1.3 2 1.3 1.6 2 1.6 1.3 

      4 1.6 1.6 

      01 1.3 1.6 

 معامؿ ارتباط البعد السادس معامؿ ارتباط البعد الخامس معامؿ ارتباط البعد الرابع
 مع االختبار مع البعد العبارة مع االختبار مع البعد العبارة مع االختبار مع البعد العبارة

0 1.6 1.2 0 1.6 1.5 0 1.5 1.2 

3 1.6 1.2 3 1.9 1.9 3 1.9 1.9 

2 1.6 1.2 2 1.6 1.9 2 1.9 1.5 

9 1.2 1.5 9 1.6 1.3 9 1.5 1.2 

6 1.9 1.6 6 1.6 1.3 6 1.6 1.3 

5 1.9 1.6 5 1.6 1.3    

3 1.9 1.3 3 1.6 1.6    

2 1.5 1.2 2 1.3 1.6    

4 1.6 1.3 4 1.5 1.2    

01 1.6 1.3 01 1.6 1.3    

00 1.6 1.6 00 1.6 1.6    

03 1.3 1.6       

02 1.6 1.9       

09 1.6 1.3       

06 1.5 1.2       

05 1.9 1.3       

م) موتةي ممي مالمر رع م0ي  ر مالمو ةيمع مجيي مال مييح م مال مالقترا مليم مالووم  موميا مأي (ت
(تمةأيمومياممررتاعمانخ جمرم قام2.0(مة)2.0ةالمنخر  م ي مي راة ممعمميمالرعةج ممممجييم)

مالرعةج ؛مةمعمميمال مييحمأكجرمميمتاخيمالنطمقمالم  مالويةل مةنمشتيتا مليوعمشتيتا تتتمةأنيم
م(مة ةميعتممؤشًرام م مأيممررتاعمانخ جمرم اعمقترام مييحي ممنموج .2.0)

م(3الرةرامالنيموي مة  تيتمالحميمالمنمواملإلومج منخ جمرمال  رييمالمعرمال6ممرمق)م-3

مال ةم م ب مالعممي  مالمعممالع ماوراء مالنيموي مجعت مم مرةر ه مال  ريمال م جمراعمانخ جمر م تت ري
م بم ومامالحميمالمنمواملإلومج م م ممررتاعمانخ جمرتم يمطريقم ووييمالحميم99) (م جمرا

ال فماو فرقهمأةيمطملامميم ين مال طجيقمم ماإلومج م م ممررتاعمانخ جمرتمةك للمالحميمال فم
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إيومتمم ةوطمالحمنيي؛مةيكةيمالحميمالمنمواملإلومج ماو فرقهمآخرمطملامميم ين مال طجيقتمثبم
م(متقيق .09 م مانخ جمرمالمعرمالم ةم)

م)إ تاتم مالثمني  مالررق  ملطالا مالتاخمال مالعممال مالوحء ممال مال تري  مميمراع ممال ظ  مجطمق  ثمنيم6
 الجم ثمي(6

م نمةل مال ال مةجعضمالتراومع مالعممي  ملجعضمالمراوا مالمروعال مجملمور مالجم ثمي مالميمراعمقمب ع
ممثي) م مالم (95()90()25()26()29()20()32()32()33()31()05)(0ال تريو  لم عرر

 م مةرمجطمق ممال ظ مالميمراعمال تريوي .

 :  جطمق ممال ظ مالميمراعمال تريوي ملطالامالررق مالثمني الرةرامالةلي مل

مميمراع - ممال ظ  ملجطمق  مميمالم مةرمالوموي  مال ةريمالالممومة   ال تري ممالمم ب
مالجتيم م مانتةاع مةاو ختاب مةال قةيب مةال نري  ملمتر  م) خطيط ممنيم مالعممال الوحر

 .ةالموم تا(

مالجم ثميمجعرضمالم مةرم مالم تتم) - مال تري مميمانوم  ام72قمب (مميمأ  مءم يو 
مال ةري مجتملمالم مةرممالمجطمق م م ب مالمنم لمةطرقمال تري مجتميمطمةالمنرةرا جقوب

 الم)جطمق ممال ظ مالميمراعمال تريوي ملطالامال تريامالميتانالمالتاخمال(م  عمموم

ممثيم - مال تريو  مالميمراع مج قةيب مالمر جط  مةالتراومع مالمراوا مجعض م م  ماإلطالع  ب
  تيتممومة  مميمالعجمراعم  نموام جيترم(25()26()29()20()32()31()05)(0)

مم مالرةرامالةلي .مممامجطمق ممال ظ مالميمراعمال تريوي ممةة عيم
مالخجراءتم - م مال مال تريوي  مالميمراع ممال ظ  مجطمق  ملعجمراع مالةلي  م رضمالرةرا ثب

نو طالعمرأييبمالعممالممالممتىممنموج مالعجمراعمةمالءم يممجقرتمال  رماةمال عتييم
 اةما متامالريم  .م

م مثيمالميمراعمال تريوي 30جمغمإومملالم جمراعمانو ممرا) - مالثمني مم( جمرا لطالامالررق 
 (م9جكمي مال رجي مالريم ي ممرمق)

م - ممةامق  منوج  مالجم ثمي مالعجمراعم ي مار  ال ممي ممومة   م مال مالمةامق  %م02 مع
م) موتةي مية ر مالميمراعم5مأكثر م جمراع ممال مالخجراء ملراء مالموةي  مةالنوج  (ال كرار

 ال تريوي 
م
م
م
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 ( 2جدوؿ ) 
 -التخطيط التنفيذ  -ية لعبارات )بطاقة مالحظة مهارات التدريس آراء الخبراء نحو الصورة األول

 (22التقويـ ( لطالب الفرقة المانية)ف=
 حالة العبارة النسبة المفردات ـ
 مقبوؿ  %011 يحدد أهداؼ الدرس بوضوح عند التخطيط لمدرس. 0

 مقبوؿ  %41 يصيغ األهداؼ التعميمية صياغة سموكية بصورة صحيحة. 3

 مقبوؿ  %41 التمرينات بطريقة صحية. يكتب  2

 مقبوؿ  %41 يخطط ألنشطة تعميمية مناسبة لممهارة المراد تعميمها. 9

 مقبوؿ  %011 يصمـ الدرس في ضوء االهداؼ السموكية. 6

 مقبوؿ  %41 يوزع الوقت بشكؿ صحيح عند تحضير الدرس.  5

 مقبوؿ  %41 مهارية(.  -يةوجدان -يوازف بيف مجاالت األهداؼ التعميمية )معرفية 3

 مقبوؿ  %011 يحدد االدوات والوسائط التعميمية ويعد الممعب بشكؿ جيد. 2

 مقبوؿ  %011 يهيىء بيئة تعميمية فى بداية الدرس. 4

 يحذؼ %51 يتسـ بوضوح ودقة النداء وقت تنفيذ الدرس. 01

 مقبوؿ  %41 يوفرعوامؿ األمف والسالمة خالؿ الدرس لمتغمب عمى القمؽ. 00

 مقبوؿ  %011 يستخدـ التشكيالت التي توفر الوقت والجهد و تتناسب مع أعداد التالميذ . 03

%51 يبث روح التنافس بيف التالميذ مف خالؿ األنشطة التنافسية المحببة لديهـ. 02  يحذؼ 
%51 .يوفر فرص جديدس  لمتعمـ المستقؿ والتعاوني لمتالميذ ويهيىء التالميذ لذلؾ  09  يحذؼ 
 يحذؼ %51 .يحفزالتالميذ لبموغ المستويات المرغوبة ولغرس الطموح في نفوسهـ 06

 مقبوؿ  %011 يطبؽ أساليب اإلحماء لتهيئة التالميذ بطريقة جيدة. 05

ينوع فى تمرينات اإلحماء ليحقؽ التهيئة الشاممة مف الناحية النفسية والجسمية  03
 والفسيولوجية.

 يحذؼ 51%

 مقبوؿ  %011 ـو بالنداء عمى التمرينات بطريقة صحيحة وعممية.يق 02

 مقبوؿ  %41 ينوع فى استخداـ أساليب وطرؽ التدريس وفقا لمموقؼ التعميمى . 04

 مقبوؿ  %41 يتحرؾ أمناء الدرس وفؽ ما يقتضى به الموقؼ التعميمى . 31

 بوؿ مق %41 اإلهتماـ بالتدرج التعميمي في تعميـ المهارة.    30

 مقبوؿ  %011 يقدـ المهارة لممتعمميف بشكؿ واضح وبتسمسؿ منطقي.  33

 مقبوؿ  %41 يراعي األداء الجيد ويعززس ويصحح األداء الخاطئ. 32

%51 يربط المهارات السابقة بالمهارات الجديدة .  39  يحذؼ 
 مقبوؿ  %011 يعرض النموذج األممؿ لألداء وخطوات التدرج فى المهارة. 36

 مقبوؿ  %41 يراعي الخطوات التعميمية المناسبة لطبيعة المهارة وطريقة أدائها.  35



 

546 
 م0601 يونيو –( 1) العدد –( 677) مجلد

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 مقبوؿ  %011 .يربط أجزاء المهارات الحركية 33

يوزع الزمف المخصص لإلعداد البدنى بشكؿ متساوي عمى التمرينات المختارة  32
 بما يتناسب وطبيعة كؿ تمريف وطريقة أدائه.

 مقبوؿ  41%

 مقبوؿ  %41 ح أوضاع التالميذ الخاطئة فى ممارستهـ لموصوؿ لألداء الجيد.يصح 34

%51 يظهر فهمه لقوانيف األلعاب والنظريات المرتبطة بممارسة األنشطة الرياضية 21  يحذؼ 
يمتـز بالزمف المخصص لكؿ جزء مف أجزاء الدرس بما ال يتجاوز الزمف الفعمي  20

%51 لمدرس.  يحذؼ 

   جزاء الدرس بشكؿ صحيح.يربط بيف ا 23

يطبؽ خبرات تعمـ آمنة ومالئمة تعتمد عمى مبادئ التدريس الفعاؿ ومشاركة   22
 جميع المتعمميف.

 مقبوؿ  41%

نهائه فى الوقت المحدد. 29  مقبوؿ  %41 يحرص عمى وقت الدرس وا 

 مقبوؿ  %011 .يعطى مجموعه مف تمرينات التهدئة واالسترخاء بغرض الرجوع لمحالة الطبيعية 26

يجرى التنظيمات اإلدارية التي تضمف عودة الطالب إلى فصولهـ بما ال يخؿ  25
 مقبوؿ  %41 بالنظاـ.

%51 يحدد أهداؼ التقويـ فى ضوء نواتج التعمـ المستهدفة. 23  يحذؼ 
%51 يختار أسموب التقويـ المناسب ويحدد أدواته الالزمة. 22  يحذؼ 
مهارية(. -وجدانية -فى ضوء األهداؼ التعميمية)معرفية يقـو بالتقويـ الشامؿ 24  51%  يحذؼ 
 مقبوؿ  %011 يطبؽ بعض االختبارات لممهارات لتحديد مدى تقدـ التالميذ.  91

 مقبوؿ  %41 مهارية(. -وجدانية -يستخدـ التقويـ فى ضوء األهداؼ التعميمية )معرفية 90

كتابة تقارير( لرصد -ت التسجيؿبطاقا -يستخدـ أساليب مختمفة )المالحظة 93
 وفهـ مستويات التالميذ التحصيمية وفهمها.

 مقبوؿ  41%

%51 يصمـ أدوات لمتقويـ الذاتي بمشاركة المتعمميف والزمالء واإلدارة.  92  يحذؼ 
 مقبوؿ  %41 يستخدـ أساليب وأدوات مختمفة لتقييـ أدائه. 99

 مقبوؿ  %41 جزء مف أجزاء الدرس.يقـو أداء التالميذ بعد االنتهاء مف كؿ  96

%51 يحفظ التقارير الخاصة بالتالميذ فى سجالت واالستعانة بها عند الحاجة إليها. 95  يحذؼ 
 مقبوؿ  %011 يستخدـ أساليب التقويـ المناسبة لممرحمة السنية ألظاهر نقاط القوة والضعؼ. 93

الخجراءم ةيممنموج مالعجامراعملم امةرم(مايمالنوج مالموةي منراءمالومتام6ي  رمميمالوتةيم)
%(مماااا موميااااامالعجاااامراعمماااامم ااااتام722%026جطمقاااا ممال ظاااا مالمياااامراعمقااااتم راة ااااعممااااممجااااييم)م

%(م82(م راااااامعم مااااااالمنوااااااج م)38()30(ت)05(ت)06(ت)00(م)07()02(ت)03(ت)73(ت)70رقااااااب)
  مماالمجعاضم(م جامرا مة ابماواراءم عاتييمالرايم00ةجمل مل م ابم ا ميبمةجا للمأراجرم اتتمالعجامراعم)

مالعجمراعمةجمل ملالمارج عموم حامنوراءمالتراو مانو طال ي .
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 ال  ققمميم)المعممالعمالعممي (م

 :لبطاقة مالحظة المهارات التدريسية لطالب الفرقة المانية

مة  م مال تريوي  مالميمراع مالمال ظ  مجطمق  مرتق ممعممي مل وما ما  ي  مجملطرق م ماإلو عمن   ب
مكم   6

مةالم كمييم6رتقمالم  ةىم
(م38()37()08()09()03()07()06()00()00()02()78()0  مييمالعتيتمميمالمراوامالعممي م)

ماق را م مة ب مالثمني (ت مال نري ي ملطالامالررق  مالميمراعمال تريوي  مم مةرم)جطمق ممال ظ  م  تيت  ب
مال تريو مم مموميمالميمراعم ممالمالمراوامالم خرر  مل كرارمةرةت م ي مجشكيم مبتم جمراعمةمًقم

مال نري ي م مالتر  مميمراع ممال ظ  م رضم)جطمق  مخمصم ب مجشكي مالريم ي  مال رجي  ممومي ةمال
(مميمالخجراءمم مموميمالمنم لم72لطالامالررق مالثمني (تمةك للم جمراعمالجطمق متم مالم تتم)

ممرمقمرقب) مالريم ي  م تري مال رجي  مالعجمرا7ةطرق مةكرمي  مكمنموج  مالرأىم ةي مةم(إلجتاء متىمعت
 منموج مريم  يمملعين مالج  .

 صدؽ االتساؽ الداخمي: 
مالميمراعم ممال ظ  م)جطمق  مرتق ممعممي م وما مة ب مالتاخم ت مان ومق مطريق  ماو ختاب  ب
مالكمي م مةالترو  مالم مةر مةجيي مالم مةرمةجع يمت مانر جمطمجيي ممعممي ال تريوي ( يمطريقمإيومت

م) موتةي مم  مكمم مالمال ظ ت م72لجطمق  مالعجمراعم(ت مجيي مانر جمط ممعممي مإيومت مطريق ة ي
 (.م77ةالم مةرال  م ن م مإلييمتمةجييمالعجمراعمةالترو مالكمي ملمجطمق تمكمممم موتةيم)

 

 ( 22جدوؿ )
 (02معامالت االرتباط بيف محاور بطاقة المالحظة المهارات التدريسية )ف=

 اورالمجموع الكمى لممح التقويـ التنفيذ التخطيط االبعاد
 1.304 1.300 1.336  أداءات التخطيط

 1.326 1.333   أداءات التنفيذ

 1.343    أداءات التقويـ

 2.400(=2.22،.22)جقيمة ر

م نتممو ةىممعنةي م)72ية رموتةيم) (مجييمترو م2.29(مةوةتم الق مار جمطيهمتال مإ رمويًم
ان ومقمالتاخمالملمجطمق ممال ظ ممكيمم ةرمةجييمالم مةرمةجييمالترو مالكمي ممممميتيم مالمرتق

 .الميمراعمال تريوي 
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 ( 22جدوؿ )
بطاقة المالحظة المهارات معامؿ ارتباط كؿ عبارة مع الدرجة الكمية لكؿ محور مف محاور 

 (02)ف=     التدريسية

 نفيذتابع معامالت ارتباط مفردات البعد المانى: الت معامالت ارتباط عبارات  المحور االوؿ: التخطيط

 1.331 1.513 03 مع الدرجة الكمية  مع المحور األوؿ ـ

0 1.635 1.364 02 1.311 1.311 

3 1.622 1.212 09 1.510 1.602 

2 1.631 1.692 06 1.563 1.605 

9 1.656 1.320 05 1.532 1.541 

6 1.502 1.212 03 1.540 1.546 

5 1.502 1.206 02 1.663 1.529 

3 1.659 1.553 04 1.509 1.261 

2 1.635 1.633 31 1.360 1.516 

 30 1.213 30 معامالت ارتباط عبارات  المحور المانى: التنفيذ

 1.232 1.332 33 مع الدرجة الكمية  مع المحور الماني ـ

0 1.660 1.546 32 1.334 1.290 

 معامالت ارتباط عبارات  المحور المالث: التقويـ 1.226 1.660 3

 مع الدرجة الكمية  مع المحور المالث ـ 1.206 1.635 2

9 1.591 1.546 0 1.335 1.309 

6 1.613 1.546 3 1.622 1.596 

5 1.613 1.692 2 1.531 1.219 

3 1.311 1.325 9 1.306 1.356 

2 1.600 1.546 6 1.352 1.361 

4 1.653 1.546 5 1.352 1.219 

01 1.622 1.546    

00 1.610 1.592    

 2.400(=2.22،.22)جقيمة ر
(مجااييم2.29(مةوااةتم القاا مار جمطيااهمتالاا مإ راامويًمم نااتممواا ةىممعنةياا م)77ية اارموااتةيم)

ترواا مكاايممراارتامةالجعاامتمال مجعاا مليااممةجااييمكاايممراارتامةالترواا مالكمياا ملمجطمقاا ممماامميااتيم مااالمرااتقم
  ان ومقمالتاخمالملجطمق مالمال ظ .

ملطالامالررق مالثمني 6سية بطاقة مالحظة المهارات التدريثجمعم

ممعمميم مإلال مجمإل مم  مو ممي؛ مةمعمتل  مجراةيت ملوجيرممي مالنرري  مال وحو  مطريق  ما جمع  ب
 (.70كمممم موتةيم)ثجمعم"ألرممكرةنجمخ"تمة عط ممعمميما ومقمتاخم ملجني مالمقيم تم
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 (20جدوؿ )

 مبات بطاقة المالحظة  بطريقة التجزئة النصفية وألفا كرونباخ 

 األبعاد
 التجزئة النصفية

 ألفا كرونباخ
 سبيرماف براوف جتماف

 1.426 1.224 1.323 المحور االوؿ: مهارات التخطيط

 1.491 1.246 1.310 المحور المانى: مهارات التنفيذ

 1.415 1.241 1.330 المحور المالث: مهارات التقويـ

 1.469 1.244 1.342 الدرجة الكمية لبطاقة مالحظة مهارات التدريس

(م2.027(مأيممعمميمالثجمعمجطريق مال وحو مالنرري م راة مماممجاييم)70ي  رمميموتةيم)
(تمممممياتيم ماالمأيم2.593(مة)2.528(تمةأيممعمميمثجمعمألرممكرةنجمخم راة ممممجييم)2.655ة)

مقيتمالج  م اعممعمميمثجمعممر را. جطمق مالمال ظ م
 :لطالب الفرقة المانية ميمراعمال تريوي الرةرامالنيموي ملجطمق ممال ظ مال

مالميمراعم مالمال ظ  ملجطمق  مالنيموي  مالرةرا مإلال مال ةري م ب مةالثجمع مالرتق مإوراء جعت
م)8ال تريوي ممرمقم) مةأ  ةعم مالم تت مالميمراعمال تريوي ملطالامالررق م00( ملمال ظ  م جمرا )

مي مقمجم ملم طجيقممالمشكميممالنيموال.الثمني مةج للمأرج عمجطمق ممال ظ مميمراعمالتر مال نري 

مثملثًم6ممقيم مان وم معمن ةممقررمطرقم تري مال رجي مالريم ي 6

م) ممررتا ه مةكمنعم تت مالعطم ممقيم مان وم معمي/أميرمرجرفمأجة مالجم ثمي (م02او ختب
م) مالكمال مةمومة ه مال رجي م52مررت  م تري  مطرق ممقرر من ة مالطالا مإ وم مع ملقيم  مترو  )

م ي .الريم

 لمقياس االتجاهات نحو المقرر:ال  ققمميم)المعممالعمالعممي (م

مرتقممقيم مان وم معمجمو ختابمرتقمالمقمرن مالطرمي 6

ل وااامامالرااااتقم اااابماواااا ختابمرااااتقمالمقمرناااا مالطرمياااا تة بم وااااماممعمماااايمرااااتقم)مقياااام م
قيماا معمكمااممماا ماإل واام ( يمطريااقمإيواامتمم ةوااطمالرجيااامال مااالمةم ةوااطمالرجيااامانتنااالتمةايواامتم

 (70وتةيم)
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 ( 20جدوؿ )

صدؽ المقارنة الطرفية لمقياس االتجاس نحو مقرر طرؽ تدريس التربية الرياضية    
 20)ف(= 

م7.600=م2.29مقيم معمالوتةلي م نت

(مة ااالمأكجاارمماايم5.90(مأيمقيماا معمالم وااةج مجااييمالم ةوااطييمواامءعم)70وااتةيم)مية اار
ممممميتيم مالمرتقممقيم مان وم من ةمالمقررم2.29قيم معمالوتةلي م نتم

مثجمعممقيم ماإل وم معمجمو ختابمطريق مال طجيقمةا  متامال طجيق6

ج طجيق مةا متام طجيق مجرمرقمحمنالممت همقمبمالجم ثميمج ومامثجمعممقيم مان وم معمة للم
(مطملامميممو مامالج  مةخمرجمالعين مانوموي مة بم وماممعمميم02ايمبم مالم ين مقةاميمم)م0

 .اإلر جمطمجييمالقيمويي

 ( 24جدوؿ )
 02)ف(=                 مبات مقياس اإلتجاهات                                    

م2.333=م2.29قيم مرمالوتةلي م نتم

م0.250=م2.29قيم معمالوتةلي م نتم

مال طجيقمم ممقيم م73ي  رمميموتةي) مجييمال طجيقمةا  متا (مةوةتمار جمطمتايمإ رمويًم
(مة  ماكجرمميمقيم م"ر"الوتةلي م2.553عمتم ي مجمفعمقيم م"ر"مالم وةج ملالخ جمرم)مان وم م

مقيتمالج  .ممقيم مان وم معمممميشيرمالالمثجمعم

مالتراو مالوموي م طجيقمال عمبمال شمركالمجمو ختابممنر ممميكرةورعم يمح6مم

 المتغيرات

متوسط الربيع 
 األعمى

 ت انحراؼ متوسط الربيع االدنى انحراؼ

 2.70 0.02 72.00 4.20 22.00 مقيم ماإل وم 

 المتغيرات
 ر القياس المانى وؿ القياس األ 

  انحراؼ متوسط انحراؼ متوسط ت

 7.074 70.270 2.522 70.57 مقيم ماإل وم 
0.222 

0.270 
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 مةالمروعياا مالم عمقاا مجاامل عمبمقاامبمالجم ثااميمجاامنطالعم مااالمجعااضمالمراوااامالعممياا مةالتراواامعمالواامجق
ال شاامركالمانلك رةنااالمةكاا للمجعااضمالتراواامعمال ااالماواا ختمعمالمنراامعمانلك رةنياا ممااالمال ااتري تم

(م90()90()97()35()39(م)00()02()05()09()76()79()73()70()77()6()9()0()7مثااايم)
 رجياا مالريم ااي مة لاالمماايمأواايمانواا رمتاممنيااممماا م ااتري مالم  ااةىمالعممااالملمقااررمطاارقم ااتري مال

وممعا متميامطمةأوا رمتمالجم ثاميممايم مالمالتراوامعمماالمة اام–لمررق مالثمنيا مجكميا مال رجيا مالريم اي م
ممومة  مميمالخطةاعمةالمرا يمل نري مإو را يوي مال عمبمال شمركالمانلك رةنالم مالمالن ةمال ملال6

ممر م مال  مييمةان تاتمم6م

مامكمنيمعمالطالامل  - ممي مال أكت ميت بم ب ممةجيي مويمح م موامال ماة مويمح ةامر
مة ةامرمانمكمني مالممتي منو ختابمانن رنع.مMicrosoft teams او ختابم طجيقم

مانمييمالوممعالمالخمصمجكيمطملاممالمالمومة  م - مميم رعييمإو ختاب مال أكت  ب
 ال ورجي مةالمخرصملمنر ممميكرةورعم يميحمميمالوممع م مييتامل نري مال ورج .

 بماو ختابمانمييمالوممعالمالخمصمجملجم ثميممخرصملمنر ممميكرةورعم يميحم -
 Zeinababdelgalil@phyedu.du.edu.egمالمال ةاريممامالطالامجعنةايم

dr_m_talaat@phyedu.du.edu.eg 

 بم عريرمالطالامجإو را يو مال شمرلمانلك رةنالمةكيري مالعميمم ممومة معمميم -
 .Microsoft teamsمي مخاليمالمنر مال عمي

(مطالامة بم9(ممومة معمكيممومة  م)8 بم قويبمالمومة  مال وريجي مالالم تت) -
ممالم مطملا مكي متةر مة  تيت مالمومة   متاخي ممرت ملكي مال شمركي  مالميمب  ة ير

م مالمومة   م)قموت ماإللك رةني  مالم م را مةقع مجك مج مم-المومة   ميقةب متةي
م مالطالا ممشمرك  مجعت ممومة  هالمعمةممع مانووم مم-مال مج ةويه ميقةب الم رم ي

مشمرلملمرتم مالمم-لمم م رممالم ملهم تبمميبمأ تمأمراتمالمومة  منقط ممعين 
 أووم مالم م ر(مل مميممشمرك موميامالطالاممالمالم م را.

مالتخةيم - ممالممعميمال موامانلالملم تريام مالمكيري  م ورجيي  م ميمم م را  ب
مةل تريامالط مالمنر  مجيبم مال مالخمر  مالشمش  مةم ر مالمشمرك  مكيري  الام مال

مأثنمءمالم م رامانلك رةني مميمخاليم ةويهمكمميرامالويمح.
 مر م م  تيتمالم  ةىمةال ري مة رميبمالم م راعمجطريق مال عمبمال شمرك 

مالم م راعم - م تت م  تيت مة ب ملممة ة معمالتراوي  مالجم ثميمجة ام رةر مب قمب
  ة معمالمقرر.لكيممة ةعمميممةم
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مالريم ي م - مال رجي  م تري  مطرق ممقرر ممي مةا تامه مال عميمال مالم  ةى م  تيت  ب
نظريمعمة طجيقمعمة ةحيعهممالمشكيمم م راعمالك رةني ممةح همكمل ملالم)مريةبم

أومليامم-طرقم تري مال رجي مالريم ي م-ال عمبمال ركالم-ة عريرمطرقمال تري م
مالريم ي  مال رجي  مال - تري  مالريم ي تر  مةالةومويمم-رجي  مالمتروي  النشط 

 (مم6ال عميمي (ممرمقمرقب)

 بمإنشمءممريمتراوالمالك رةنالم عميمالم مالممنر ممميكرةورعم يميحمجأوبمطرقم -
 (ملمررق مالثمني منظريمعمة طجيقمع.7 تري مال رجي مالريم ي )

(متقيق م52متام) بموتةل مالم م راعممالميةمالمان تمةانرجعمءمالوم  مالومجع مل -
 (لينكمعمالم م راع.6مرمقم)

 بم ميممومة  ملم ةاريممامالطالامجإو ختابم طجيقمةا  مااملة املينكمعم -
الم م راعمةار جمطمالرريمالتراوالمانلك رةنالمةل ويييمتخةيمالطالاملممنر م

 ال عميمي .

مجمعتي - م ميه مالم رق مالةقع ممال مال عميمي  مالمنر  م مال مالطالا متخةي مي ب
 (متقيق ملكيمم م را.52م م ر ييمكيمأوجةعممالم ممبمالوم  مالومجع ممومءم)

م) - ماةي ممال م مييتف مجعرضمم  ةى مالجم ثمي مممرم79يقةب مإرومي مي ب مثب متقيق  )
 الم  ةىمالخمصمجملم م راملكيممومة  .

 ي بماو ختابمالطريق مال مقي مال شمركي مة  مكمل مل 6 -

 ةفمال ىم بم ر همةمنمقش  مة ووييمالمال ظمعم قةبمالمومة معمجتراو مالم  -
 (متقيق م.02ةال قمريرمكالمةمقمملتةر متاخيمالمومة  مخاليم)

يومرملكيمالمومة معمجمشمرك من موويبمةأمكمر بمال المميمة ممميمالم م راممالم -
 (متقموقممامجع يبمالجعض.72)

 مالةرقمةقراو يممةطر يمم(متقيق ملم قمريرمال الم معمك ج يمم م79  بمالمنمقش ممالم) -
مل مميم مالتراو  مالرري مم  ممومة   مكي مقموت مخالي ممي مالم عمميي مجمق   م 

  شمرلمالمكمرمجييمالمومة معمجعتمالومم ملهمجمشمرك مالشمش مالخمر .

م) - مالفيرم72مال مانوحاء ممال مالطالا م ومؤنع مجطر  ملمم رم ي( ميومر) متقموق )
 الم م ر.مريةمهمةي بمانومج م نيممميمخاليم

 مرحمة التقويـ:

 يقةبمالقموبمجمل تري مجطر مجعضمانووم ممالمنيمي مالم م را. -
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يويامالطالامميمخاليم)المشمرل( مالمانووم متمميمخاليمالمشمرلمة للمال أكتم -
 (متقموق.72ميموةانامالريبماثنمءمالم م رامخاليم)

مال - مي ب مالريم ي  مال رجي  متر  مالخمصمجم م راع مالوحء م طجيقممال م مال  أكيت
مال طجيقمالتاخمالم ممالمالكمي  ممالمالتر مالعممالم)ال طجيق( ممالمالم م را مم عممة 

 ةم مجع مالقمومييمجمل تري مليبمةالمراوع ملم مكتمميم طةرمميمراعمال تري .

ممالمتقموقم - مالومجق ممالمجتاي مكيمم م را م تريويهممالمالم م را ي بم رضممم ب
 لملرجطماوحاءمالمقررمججع يم.مميمخاليمقموتمالمومة  مة ل

ملم نري 6 مالعمب مال رجي مم اإلطمر م تري  مطرق ملمقرر مال عميمي  مالم م راع مجم تات مالجم ثمي قمب
(مم م راعمالك رةني متمجةاقامم م ر ييمأوجة يممكيم70الريم ي مجإو ختابمال عمبمال شمركالمم م)

 (مأومجيامةلمتامشيرمةنرر.م8)م(متقيق تمةج للماو فرقم نري م   مالة تاعم702م م رام)

م : التراومعمانو طال ي  مان ت مميميةب مم مالر را مالتراو  مالجم  مجإوراءم    م07/0/0207قمب
مالخمي م م)09/0/0207ة  ال م تت م مال مالعين م02ب مةخمرج مالج   منر ممو ما ممي مطملا )

مةكمنعم يترمالالمال أكتمميمالمعممالعمالعممي )الرتق مم-الوموي ت لالتةاعمالمو ختم مالثجمع(
       قيتمالج  .

 بمإوراءمالقيمومعمالقجمي ملعين مالج  مالوموي مم مالر رامالحمني مميميةبمان تمالقيم مالقجم م6م
مب.8/3/0207إلالميةبمالثالثمءمم3/3/0207

مالحمني مميم ال ورج مالوموي م6 مالج  مالوموي مم مالر را مإوراءمال ورج مالوموي م مالم ين   ب
م.0207/م75/9بمإلالم0/3/0207

بم00/9/0207 بمإوراءمالقيم مالجعتفملعين مالج  مالوموي مم مالر رامالحمني ممالقيم مالجعتىم6
مب.م08/9/0207إلالم

قمبمالجم ثميمجمعملو مالجيمنمعمإ رامويمملم  قاقممايم اترمالج ا تمةاخ جامرام المعملومعماإل رموي م6
ة لاالمsps: بم حماا مالجااراملماإل رااموي ملمعمااةبمانو مم ياا ملررة ااهمةةمقاامملطجيعاا مالعيناا مجمواا ختا

معمماايمرااتقمم–معمماايمانر جاامطمم–الةواايطمم–انن اارارمالمعياامرفمم–إليواامتم6مالم ةوااطمال واامج م
 نوامال  ويم–قيم معممم- وبمال أثيرم-ال مميح
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 عرض ومناقشة نتائج البحث:

مالررضمالةي6 مال  ققمميمر   مينصمالررضمالةيم مالمأنه مجييم6" مإ رموًيم ممرةقمتال   ةوت
مم مال  رييمالمعرم م مال وريجي  مالممقررمم ةوطمعمترومعمالقيموييمالقجم مةالجعتفملممومة  

"تمةلم  ققمميمر  مالررضمالةيمموممع متميمطم–لطالامكمي مال رجي مالريم ي ممطرقمال تري 
لتنل م(، Paired Sample t-Test)او ختبمالجم ثميماخ جمرم)ع(ملعين ييممر جط ييمميمالجيمنمعم

الررةقمجييمم ةوطمالترومعمم مالقيم مالقجم مةالقيم مالجعتفملممومة  مال وريجي تمم مالم فيراعم
ةيرورمطجقمملم كمعمم(ES)تمجمو ختابم( Effect Size)قيتمالج  تمكممم بم ومام وبمال أثيرم

تمكمممم م(Change Ratio)ال  ويم(.مجمإل مم مإلالمنوج مال فيير/م79لكة ييتمكمممم موتةيم)
 (.78وتةيم)

 ( 22جدوؿ )

داللة الفروؽ بيف القياس القبمى والقياس البعدى لممجموعة التجريبية في التحصيؿ المعرفى قيد البحث.                       
                                   (02)ف=

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 عديالقياس الب القياس القبمي
قيمة 
 )ت(

حجـ 
 التأمير

 المتوسط
 )َس(

 االنحراؼ

 ع()± 
 المتوسط
 )َس(

 االنحراؼ

 (ES) ع()± 

 9.36 *40.42 0.75 5.00 0.22 0.00 درجة مفهـو وتعريؼ طرؽ التدريس

 2.61 *02.02 0.54 7.05 0.27 4.45 درجة التعمـ الحركى

 3.26 *04.25 0.22 2.05 0.25 7.05 درجة طرؽ تدريس التربية الرياضية

 9.33 *42.00 0.52 00.25 0.50 5.50 درجة أساليب تدريس التربية الرياضية

 6.90 *42.24 0.72 2.00 0.70 7.20 درجة درس التربية الرياضية

 0.26 *00.07 0.20 0.40 0.75 0.55 درجة األنشطة المدرسية والوسائؿ التعميمية

 3.51 *20.20 0.04 20.25 0.22 47.20 ةدرج (االختبار المعرفي )الدرجة الكمية

 :  2.222( = 2.22، 02تج )
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(تم37.80(مة)72.79) (مأيمقااايبم)ع(مالم واااةج م راة اااعمجااايي79ي  ااارممااايمواااتةيم)
ةل  تيااتمالتنلاا مال طجيقياا ملمم فياارمالمواا قيم ماا مالم فياارمال اامجام اابم واامام واابمال ااأثيرمجمواا ختابم

(ES(متمة راة عمقيبم)ESمجيي) (مة7.690)(مة  اميتيم مالم وبم أثير.م0.822) 

 ( داللة الفروؽ بيف القياس القبمى والقياس البعدى في أختبار التحصيؿ المعرفى.2شكؿ )

 (02ة)ف=( نسب التحسف في نتائج االختبارات قيد البحث لممجموعة التجريبي22جدوؿ )

وحدة  المتغيرات
 القياس

الدرجة 
 العظمى

متوسط 
القياس 
 القبمي

متوسط 
القياس 
 البعدي

الفرؽ بيف 
بيف 

 المتوسطيف

 نسبة التحسف
(Change 

Ratio) 

 %005.55 2.00 5.00 0.00 2 درجة مفهـو وتعريؼ طرؽ التدريس

 %002.57 0.00 7.05 4.45 2 درجة التعمـ الحركى

 %70.00 4.50 2.05 7.05 01 درجة لرياضيةطرؽ تدريس التربية ا

 %72.04 2.05 00.25 5.50 09 درجة أساليب تدريس التربية الرياضية

 %05.54 4.40 2.00 7.20 01 درجة درس التربية الرياضية

 %20.00 0.20 0.40 0.55 6 درجة األنشطة المدرسية والوسائؿ 

 %22.02 05.50 20.25 47.20 66 درجة االختبار المعرفي )الدرجة الكمية(

مفهوم 
وتعرٌف طرق 

 التدرٌس
 التعلم الحركى

طرق تدرٌس 
التربٌة 
 الرٌاضٌة

أسالٌب تدرٌس 
التربٌة 
 الرٌاضٌة

درس التربٌة 
 الرٌاضٌة

األنشطة 
المدرسٌة 
والوسائل 
 التعلٌمٌة

االختبار 
المعرفً 

الدرجة )
 )الكلٌة

32.275.377.75.831.7725.93 القٌاس القبلً

7.135.378.0711.878.033.243.67 القٌاس البعدي
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 ( نسب التحسف في نتائج اختبار التحصيؿ المعرفى قيد البحث لممجموعة التجريبية.0شكؿ )

م(.700.00(مة)00.00) (مأيمقيبم)نوج مال  وي(م راة عمجيي0(مةشكيم)78ي  رمميموتةيم)

ممنمقش من مولمالررضمالةي6

(مم2029تالاا مإ رااموًيمم نااتممواا ةىممعنةياا م)(مةوااةتمماارةقم78(ت)79ي  اارمماايموااتةيم)مم
جييمالقيموييمالقجمالمةالجعاتىملممومة ا مال وريجيا مماالمأخ جامرمال  راييمالمعرماالمقياتمالج ا ملراملرم
القياااام مالجعااااتىتمةيعااااحىمالجم ثااااميم لاااالمال  واااايمإلااااالمأيماواااا ختابمالاااا عمبمال شاااامركالم جاااارممنراااا م

يما راءملعجعمتةرامأومويممم م رم ميبمماممميكرةورعم يمحمةممشمرك مالطالامجع يبمجع ممة جمت
الم  ةىمال عميمالمةا طعممحياتًاميمال مام مل مقا مالمعمةمامعمةالمعامررتمكماممأيمالواوم مال قةيميا م
المواا ختم مماا منيمياا مكاايمم م اارامواام تعم ماا م ةليااتمالمعرماا م اايمطريقاا مالمنمقشاا مة جاامتيمالراءم

مةانمكمر.م

( 0ـ )0202احمػد مسػاعد مهنػؿالياهمتراوا مكاالممايممة  رقم   مالن يوا ممااممامم ةرامعم
ماااالم نميااا م Microsoft Teamsةال اااالمأثج اااعممم ميااا مالمنرااامعمال عميميااا مال رم ميااا ممميكرةوااارع

م(تمةال ا مأثج اعمايمطريقا ممالا عمبم جار0ـ )0222 أميػرة محمػود طػه ةتراوا م) .المعرمالال  رييم
المنرمعمانلك رةني مليمم أثيرمايومجالم مالممو ةىمال  راييمالمعرماالتمكمامم  راقمأي اممماامتراوا م

(م05)مـ0222عبػػدس حسػػف أحمػػد حمػػوانى (مةتراواا م70)م3104 حنػػاف عبػػدالقادر محمػػدكاالمماايم

مفهوم 
وتعرٌف 
طرق 
 التدرٌس

 التعلم الحركى
طرق تدرٌس 

التربٌة 
 الرٌاضٌة

أسالٌب 
تدرٌس 
التربٌة 
 الرٌاضٌة

درس التربٌة 
 الرٌاضٌة

األنشطة 
المدرسٌة 
  والوسائل

االختبار 
المعرفً 

الدرجة )
 )الكلٌة

%68.38%81.10%37.72%54.12%50.31%136.75%137.77 نسبة التحسن
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(مةأكااتعمن اامولم02)م0202عبيػػر سػػروة عبدالحميػػد(م90)م0275ةتارواا م يااثبمم مااتمأ مااتم واايي
الاا عمبمال شاامرك ماإللك رةناا ميوعاايمالاا عمبمممكًنااممماا مأفمةقااعمةأفممكااميتمةيقااةبمم ماالمالتراواامعمأي

م مالممجتأمالمشمرك مةان رميمجييمالطالامج ري تمةيوم تم م مور  ماو قجميمالمعمةممع.

(مةالاا ىميؤكااتمأيمالاا عمبماإللك رةنااالم72بم)0278محسػػف ربحػػى مهػػدىةي رااقمماااممميؤكاات م
يملم رم يماإلو مم المةالمشامرك مالومم يا مةيوام بمماالمجنامءمالجنيا مال شمركالميعطالمالررر ملمم عممي

المعرمي مالوتيتامجشكيميومرمجامل عمبمالموا مرمالقاموبم ماالمإوا ختابمال كنةلةوياممةةوامويماإل رامنعم
م(00672ال تيث .م)

ماالممـ 02 02أهػداؼ رؤيػة مصػر ةجرر م مم م وم بم   مالن مولمم م  قياقمجع اًمممايم
- رعيااايمةم مكاااييمالمااا عمبممااايمم طمجااامعمةميااامراعمالقاااريمال ااامتفمةالعشرياااايثمااا ممااا ممال عمااايبمةالم م

ال ةراايمإلااالمالراايغمال كنةلةوياا مةاإللك رةنياا مالكثاارممعملياا مماا م اارضمالمعرماا مالمواا يتم مةالج اا م
ة ةممم بممرا  همماالم اتري مم.العمم مة تاةليممجييمالطالامةالمعممييمةميمير امميمأجنمءمالمو ما

 جإو ختابمال عمبمال شمركالمميمخاليممنر ممميكرةوةمعم يمح.المقررم

ةج للميكةيمقتم  ققمر  مالررضمانةيمةالا فميانصم ماالمم"م ةواتممارةقمتالا مإ راموًيمم
جاييمم ةواطمعمتروامعمالقيموااييمالقجما مةالجعاتفملممومة ا مال وريجياا مما مال  راييمالمعرما ملمقااررم

موممع متميمط".م–مطرقمال تري ملطالامكمي مال رجي مالريم ي 

مال  ققمميمر  مالررضمالثمنال6

القيمواييم ةوتممرةقمتال مإ رموًيممجييمم ةوطمعمتروامعمينصمالررضمالثمنالم مالمأنهم6"م
لطااالامماا ممواا ةىمالمياامراعمال تريوااي ملمقااررمطاارقمال ااتري مالقجماا مةالجعااتفملممومة اا مال وريجياا م

مايمرا  مالرارضماوا ختبمالجم ثاميماخ جامرم)ع(متمةلم  ققم"وممع متميمطم–كمي مال رجي مالريم ي م
لتنل مالرارةقمجاييمم ةواطمالاترومعمم(،Paired Sample t-Test)لعين ييممر جط ييمميمالجيمنمعم

ماا مالقياام مالقجماا مةالقياام مالجعااتفملممومة اا مال وريجياا تمماا مالم فيااراعمقيااتمالج اا تمة واامام واابم
تمجمإل اامم مإلااالمنوااج م (70يمكمااممماا موااتةيم)ةيرواارمطجقاامملم كاامعملكااة ي (ESال ااأثيرمجمواا ختابم)
 (.76(تمكمممم موتةيم)Change Ratioال فيير/مال  ويم)
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 ( 03) جدوؿ

 المهاراتداللة الفروؽ بيف القياس القبمى والقياس البعدى لممجموعة التجريبية في مستوى 
 (02)ف=                             التدريسية.                                         

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 القياس البعدي القياس القبمي
قيمة 
 )ت(

حجـ 
 التأمير

 المتوسط
 )َس(

 االنحراؼ

 ع()± 
 المتوسط
 )َس(

 االنحراؼ

 (ES) ع()± 

 2.22 *40.42 0.22 2.00 0.24 0.05 درجة مهارات تخطيط وتحضير الدرس

 2.20 *27.70 0.50 02.20 0.02 04.50 درجة ائؿ التعميميةمهارات تنفيذ الدرس واستخداـ الوس

 3.02 *00.20 0.20 0.55 0.70 4.75 درجة مهارات تقويـ الدرس

 5.52 *02.20 0.02 42.70 0.50 02.25 درجة )الدرجة الكمية(

  2.222( = 2.22، 02تج )

م(ت39.97(مة)77.50) (مأيمقااايبم)ع(مالم واااةج م راة اااعمجااايي70ي  ااارممااايمواااتةيم)
ةل  تيااتمالتنلاا مال طجيقياا ملمم فياارمالمواا قيم ماا مالم فياارمال اامجام اابم واامام واابمال ااأثيرمجمواا ختابم

(ES(متمة راة عمقيبم)ESمجيي) ((مة  اميتيم مالم وبم أثيرم) خبم6.07(مة)0.76Huge.) 

 

 ة الفروؽ بيف القياس القبمى والقياس البعدى في المهارات التدريسية قيد البحث.( دالل0شكؿ )

 (22جدوؿ )

مهارات تخطٌط وتحضٌر 
 الدرس

مهارات تنفٌذ الدرس 
واستخدام الوسائل 

 التعلٌمٌة
 )الدرجة الكلٌة) مهارات تقوٌم الدرس

3.3712.732.5718.67 القٌاس القبلً

6.3319.43.7729.5 القٌاس البعدي
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 )02قيد البحث لممجموعة التجريبية)ف= لبطاقة مالحظة المهارات التدريسيةنسب التحسف في 

وحدة  المتغيرات
 القياس

الدرجة 
 العظمى

متوسط 
القياس 
 القبمي

متوسط 
القياس 
 البعدي

الفرؽ بيف 
 بيف

 المتوسطيف

 نسبة التحسف
(Change 

Ratio) 

 %22.02 4.25 2.00 0.05 2 درجة مهارات تخطيط وتحضير الدرس

 %74.02 2.25 02.20 04.50 32 درجة مهارات تنفيذ الدرس واستخداـ الوسائؿ التعميمية

 %22.57 0.405 0.55 4.75 5 درجة مهارات تقويـ الدرس

 %72.00 00.20 42.70 02.25 23 درجة )الدرجة الكمية(

 

 

 قيد البحث لممجموعة التجريبية. لبطاقة مالحظة المهارات التدريسية( نسب التحسف 4شكؿ ) 

م(.66.25(مة)38.09) (مأيمقيبم)نوج مال  وي(م راة عمجيي3(مةشكيم)76ي  رمميموتةيم)
 

 

 

مهارات تخطٌط 
 وتحضٌر الدرس

مهارات تنفٌذ الدرس 
واستخدام الوسائل 

 التعلٌمٌة
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 مناقشة نتائج الفرض المانى:

م)مم موتةي ممي مةشكي76(ت)70ي  ر مةشكي)0)م( م نتم3( مإ رموًيم متال  ممرةق مةوةت )
(ممجييمالقيموييمالقجمالمةالجعتىملممومة  مال ورجيج ملرملرمالقيم مالجعتىم2029مو ةىممعنةي م)

مالممو ةىمالميمراعمال تريوي مقيتمالج  ملرملرمالقيم مالجعتىتمةيروامالجم ثميم  امال  ويمال م
مو مال شمرك م مال عمب مال تري مجمو ختاب مايم قويبماي مكمم م مةوالو  ماكثرممرةن  مال عمب عيم ممي 

الم  ةفمال ماوحاءمم راجط م الوبماتةارمةقتراعمالطالامتاخيمكيممومة  ماتفمال ممرا مامالررةقم
مجملعرضم م كميريب ماي مكمم مت مال عميم  مالمةقر مةمم مي  مايومجي  مأثر م  مممم مجينيب مميمم الررتي 

مالم م را ماثنمء مةالمنمقش  مةاك ومجيبمةال مخيص مالخةر م موح م خط  مال  ماتف ماإللك رةني  ع
الشوم  مةالثق مم مالنر م نتمالتاءمنيمال عمبمال شمرك مميع جرمميمأقةىمةومويمان رميمةنقيم
مةتراو م مانخطمء مة ر ير مانو مم ال مةال رم ي مالمشمرك  م و ما ممرييم مالطالا مجيي المعمةم 

ممي مةاو ختابمميمرا يبمة نمي يمم.المعمةممعمةال تريام م مالمةاقرمال عمي

مالررضممامن مولمتارو مكاًلمميم داليا (مةتارو م97)3102همت قاسـ ة  رقمن مولم  ا
 محمد أحمد عبد الحميد (تمتارو 90)0222وضحة بنت حباب العتيبيةتارو ممـ0220خيرى 

مام(27)0222مصطفى عبدالرحمف طه السيد  تارو ( 23()4002) م شير من موويم لالمةكمنع
مال شمركالمانلك رةنالممالم مال عمب ممالم نمي يبممم مي  ميوم ب ملمطالامكمم  طةيرمالميمراعمالمخ مر 

  ةرماممو ةا ب.

 ةتراواا ( 94)(0222نجػػالء عبػػاس لطيػػؼ كػػاظـ عبدالرضػػا )كماامم  رااقمأي اامممااامتارواا م
هيػػمـ ةتارواا م( 42) ـ0222(عبػػدس حسػػف أحمػػد حمػػوانى 20) (0222حنػػاف عبػػدالقادر محمػػد )

أيمة شايرمن مووياممإلاالم( 00)(0202( عبيػر سػروة عبدالحميػد )20)(4002) د أحمد حسيفمحم
ال عمبمال شمرك ماإللك رةن ميوعيمالا عمبمممكًناممما مأفمةقاعمةأفممكاميتمةيقاةبم ماالممجاتأمالمشامرك م
ةان رميمجييمالطالامج ري تمج ي ميومرمج شمرلمالطاالامجع ايبمالاجعضمةما م نوايقمالنشاط م

ارممعرميااا ميؤكاااتمالنظريااا مال ةارااامي م ماااالمأيمالااا عمبم اااةم مميااا مالااارجطمجاااييمالطاااالامة  قياااقمأ ااات
مةجع يبمالجعضمةالمعمبممممميوم بممالم نمي مالطالامميمكمم مالوةانا.م

ة  امممميؤكت ممعظبمال رجةيييم مالمأيمال عمبمال شمرك ميع متم مالمال رم يمجييمالم عمماييتم
العممي مال عميمي تمكممميعتمميمأ بمةأكثرمالومليام مركحًام اةيممةيمعامتةرًامميمممةأومويًممم منوم 

 (39603الم عمبم)
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 ةواتممارةقمتالا مإ راموًيممةج للميكةيمقتم  ققمرا  مالرارضمالثامنالمةالا فميانصم ماالم"م
ما مموا ةىمالميامراعمال تريواي مالقيموييمالقجم مةالجعتفملممومة  مال وريجيا مجييمم ةوطمعمترومعم

 ". وممع متميمطم–لطالامكمي مال رجي مالريم ي متري ملمقررمطرقمال 

مال  ققمميمر  مالررضمالثمل 6

القيمواييم ةوتممرةقمتال مإ رموًيممجييمم ةوطمعمترومعممينصمالررضمالثمل م مالمأنهم6"
لطاااالامكميااا مال رجيااا ممااا ماإل وااام من اااةممقاااررمطااارقمال اااتري مالقجمااا مةالجعاااتفملممومة ااا مال وريجيااا م

اخ جااامرم)ع(ممميةلم  قاااقممااايمرااا  مالرااارضمالثملااا ماوااا ختبمالجم ثاااتم.عااا متميااامطوممم–الريم اااي م
(تملتالاا مالراارةقمجااييمم ةوااطمIndependent Sample t-Testلعين ااييممواا قم ييمماايمالجيمناامعم)

(متمكممم بم ومام وابمال اأثيرم75الترومعمم مالقيم مالجعتفملممومة  مال وريجي مكمممم موتةيم)
(Effect Size مكممم بم)(ومام وبمال أثيرمجمو ختابمES(متمكمممم موتةيم)م02)  

 (22جدوؿ )

 داللة الفروؽ بيف القياس القبمى والقياس البعدى لممجموعة التجريبية 
  (02)ف=                         في متغير اإلتجاس.                                        

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 ياس البعديالق القياس القبمي
قيمة 
 )ت(

حجـ 
 التأمير

 المتوسط
 )َس(

 االنحراؼ

 ع()± 
 المتوسط
 )َس(

 االنحراؼ

 (ES) ع()± 

 2.54 *02.22 0.222 52.40 7.222 72.50 درجة مقياس اإلتجاس

  2.222( = 2.22، 02تج )

ةل  تيااتمالتنلاا مال طجيقياا م( 02.22(مأيمقاايبم)ع(مالم وااةج مواامءعم)75ي  اارمماايموااتةيم)
(مةيروارمطجقامملم كامعمESم فيرمالمو قيم م مالم فيرمال مجام ابم وامام وابمال اأثيرمجموا ختابم)لم

 (.Huge(مة  اميتيم مالم وبم أثيرم) خبم0.85) (مجييESلكة ييتمة راة عمقيب)
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 (02جدوؿ )

 مقياس االتجاس قيد البحث                 نسب التحسف بيف المجموعة التجريبية في نتائج

 (                        21=)ف

وحدة  المتغيرات
 القياس

الدرجة 
 العظمى

متوسط 
القياس 
 القبمي

متوسط 
القياس 
 البعدي

الفرؽ بيف 
بيف 

 المتوسطيف

 نسبة التحسف
(Change 

Ratio) 

 02.22 44.70 52.40 72.50 41 درجة مقياس اإلتجاس

ياار(ملممومة ا مال وريجياا م(مأيمالرارةقمما منوااامال  وايم)معاتيمال ف02ي  ارممايموااتةيم)
(مة ااالمنوااج م شاايرمالااالم  واايممااالما واام م05.88) ماا من اامولمالمقياام مان واام مقيااتمالج اا مواامءع

مالطالامن ةممقررمطرقم تري مال رجي مالريم ي .

 مناقشة نتائج الفرض المالث: 

(م ةواتممارةقمتالا مإ راموًيممجاييمالقيمواييمالقجماالمةالجعاتىم02(ت)75ي  رمميموتةيمرقبم)
مومة  مال وريجي مم مان وم من ةممقررمطرقم تري مال رجي مالريم ي مقيتمالج  مةلرملرمالقيم ملم

الجعااتىمتةيعااحىمالجم ثااميم لاالمالااالمايم ااتري مالمقااررميمخاااليممنراا ممميكرةواارعم يميااحمجإواا ختابم
يمال عمبمال شمركالمانلك رةناالمةمشامرك مالنشاط مال عميميا مجاييمالطاالامةجع ايبمالاجعضمتمة االمما

ا اابمالنقاامطمال اا مأتعمالاا ماقجااميمالطااالامةتامعياا يبملم عماايبمممااممأثاارمايومجيااًم م ما واام مالطملااامن ااةم
المقااررتمكمااممايم نااةعمال شاامرلمجااييمالطااالامةجع اايبمالااجعضمأتعمالااالماك واامامالطااالاملممعاامررم

لاا ىمةميميااممة ةظيريااممتممااام قااتيبمنماام جممك ةجاا ملرياابمالم م ااراعمماايمخاااليمالمومة اامعمانماارما
وعيمالطالامي نمموةيمجينيبممالمالمومة معمةوم تم للم مالمال رم يمانو مم الملمطاالامة نميا م

مقترا يبمة رم ميبممامالقموبمجمل تري .

كمممايماو ومجمعم ين مالج  م مالم جمراعممقيم مان وم من ةممقررمطرقم تري مال رجيا م
جيامعمالا عمبمال شامرك مماالمال اتري مةالا ىمحاتمالريم ي مكميممكمنعمتال ما رمويًممتمة  اميعجار بمايوم

منقمطمال عرملتىمالطالاموةاءمم مال  رييماةمالنشط مال عميمي م.مميميمنقمطمالقةامةقميم

ةياارىمالجم ثااميمايمالن يواا ماإليومجياا مال اا ماظير اامممقياام مان واام من ااةممقااررمطاارقم ااتري م
الاا ىمواام تمماا م  وااييمان واام من ااةمالاا عمبمال رجياا مالريم ااي م عااةتمالااالماواا ختابمالاا عمبمال شاامركالمةم
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جمل فمام مالم نرارمالخاةرملاتىمالطاالامةا طامء بمالثقا مةالمواميمل نميا ممممروا يبمما مالمةاقارم
مال عميمي مالمخ مر .م

ةال االمم(22)0220همت عطية قاسـ السػيد ة  رقم   مالن يو ممامممم ةرمعماليهمتراوهم
 رنعمم م نمي مميمرعم يمالمشاكالعمةان وم امعمن اةمجيوا مأثج عممم مي مال عمبمال شمرك م جرماإلن

(مةالاا ىم99بم)0270مياسػػر محمػػد أمػػيفالاا عمبملااتىمطااالام كنةلةويااممال عماايبمةي رااقممااامماامميؤكاات م
أيمالاا عم بمال شامرك م جاارمالةياااممايمخاااليممنرا ممميكرةواارعميواام تم ماالماواا ختابمالطااالاميؤكاتم

ةت بملم ةراااايمإلااااالمالمعمةماااامعمماااايممراااامترمالاااا عم بملمراااامترمالمعمةماااامعمماااا م عممياااابمة ةويااااهموياااا
المخ مراااا مةومعيااااممة نظيميااااممممااااميؤتىمإلااااالم  وااااييممواااا ةىمان واااام من ااااةمالاااا عمبمةن ااااةمالمقاااارراعم

 ةواتممارةقمتالا مإ راموًيممجاييمةج للميكةيمقاتم  قاقمرا  مالرارضمالثملا مةالا فميانص"مالتراوي .م
مااا ماإل واااام من اااةممقاااررمطاااارقم مال وريجيااا مالقيموااااييمالقجمااا مةالجعاااتفملممومة اااام ةواااطمعمتروااامعم

 ". وممع متميمطم–لطالامكمي مال رجي مالريم ي مال تري م

 االستنتاجات والتوصيات 

استنادًا إلى ما أظهرته نتائج البحث وفى ضوء أهداؼ وفروض البحث   أوال: االستنتاجات :
 انو ن مومعمال ملي 6توصؿ الباحماف إلى 

مال شمرم - مال عمب م نمي مماو ختاب مم  موم ب م يمح ممميكرةورع ممنر  م جر مالطالا مجيي كال
مة  وييممو ةىمال  رييمالمعرمالمةالميمراعمال تريوي ملممومة  مال وريجي .

او ختابمال عمبمال شمرك م جرممنر ممميكرةورعم يمحمةال نظيبمالويتملم تري مانلك رةنالم -
  يمجعتموم بممالمان وم ماإليومج من ةمالمقررم.

بمإو ختابمال عمبمال شمركالمانلك رةنالممالمإ م  مال عميبمالرقمالملمطالاممالممقررمطرقموم  -
 ب.0202ال تري مةوم تمم م  قيقمجعضمأ تارمرؤي ممررم

 ال عمبمال شمرك ميوم بمم موعيمالمنرمعمال عميمي ماكثرممم مي مةايومجي م. -

نتاجات التي تـ التوصؿ إليه في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث واالستمانيًا: التوصيات 
 الباحماف، يوصى الباحماف بالتوصيات االتية:

 قتمتةراعم تريجي مل  مءم يو مال تري مل تريجييبم مالمكيري ماو ختابممميكرةورعم يمحم -
 م مال تري مةالمنرمعمالمو  تث .م

مالمنرمعمال عمي - م جر مالومليامةانو را يويمعمال شمركي  مجمو ختاب مميمان  ممب مجتن مي 
 انك رمءمجطريق مالعرضمال قميتي .
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مانو رمتامميمال عمبمال شمرك مم م تري مالمقرراعمانخرفم جرمالمنرمعمال عميمي م. -
.مراجع البحث  

:المراجع العربية  

فاعميػػة برنػػامج تعميمػػي قػػائـ عمػػى الػػتعمـ التشػػاركي عبػػر شػػبكة التواصػػؿ : أحمػػد حمػػد مقبػػؿ .1
، مجمػػة هػػارة الكتابػػة لػػدى الطمبػػة المػػاليزيف النػػاطقيف بغيػػر العربيػػةاإلجتمػػاعي فػػي تحسػػيف م

 ـ.0222، 42-27(، 4عدد) 42العمـو التربوية، مجمد 

فاعميػػة برنػػامج تػػدريبيى قػػائـ عمػػى منصػػات الػػتعمـ االلكترونػػى  أحمػػد مسػػاعد ربػػح مهنػػؿ : .2
لمرحمػة المتوسػطة التفاعمية فى تنمية مهارات استخداـ تطبيقات الواقع المعػزز لػدى معممػى ا

، بحػػػث منشػػػور بمجمػػػة كميػػػة التربيػػػة جامعػػػة االسػػػكندرية، المجمػػػد الحػػػادى  بدولػػػة الكويػػػت
 .02:22ـ. ص0202والمالموف ، العدد االوؿ، 

فاعميػة اسػتخداـ الخػرائط الذهنيػة اإللكترونيػة عمػى التحصػيؿ  أشررمم ماتم جاتاعم جاتالقمتر6 .3
تممموما مج اة مال رجيا مميػة التربيػة الرايضػية بػدمياطالمعرفي لمقػرر التربيػة الكشػفية لطػالب ك

 ب.0270تم52تمع38كمي مال رجي مالريم ي ملمجنييموممع مالحقمحيقتممملم-الريم ي تم

 عميميا ممعمرارامماالم إن امجممةاقااماإلن رناعمال عميميا مرؤيا مةمنمام ج: أكـر فتحى مصطفى عمػى .4
 .ب0228.مالقم را6م ملبمالك اتال عمبم جرماإلن رنع

 رااةرممق اار ملجيواا م ااتريامإلك رةناا م شاامرك مم مااميحمماا م ااةءم طمعاامعم :أمؿ عمي الموازف .5
أ  ااامءم يوااا مال اااتري مجوممعااا مالميااارامناااةرامجناااعم جاااتالر ميمةال ةويااامعمالموااا قجمي ملم اااتريام

 .0279تم050-090(ت0)783تمموم مكمي مال رجي تماإللك رةن 

ميماا مجمواا ختابمالةوااموطمالم عااتتام مااالم نمياا مجعااضم ااأثيرمجرناامملم ع أميػػر صػػبري أبػػو العطػػا: .6
تمروامل متك اةرا متممالوةانامالمعرمي مةالميمري مةالةوتاني مم مكراماليتمل الميا مالمر ما ماإل تاتيا 

 ب(.0270كمي مال رجي مالريم ي تالمنرةرام)

 ملطملجمعمكمي م6إو را يوي مال عمبمالخميطمة أثير مم مالم عمبمممتامطرقمال تري أميرة محمود طه .7
تمالموماااا مالعممياااا ملم رجياااا مالجتنياااا مة مااااةبمالريم اااا متمكمياااا مال رجياااا م80تالعااااتتممال رجيااا مالريم ااااي 

 ب.0277تم756-730الريم ي ملمجنييتموممع م مةايتممررت

مم ميا مجيوا م شامركي مم عاتتامالةواموطمقموما م ماالمال معياامما م نميا م تغريد عبػدالفتاح الرحيمػي: .8
تممومااا مالوممعااا ماإلواااالمي ملمتراوااامعمال رجةيااا ممعيااا ملاااتىمطملجااامعموممعااا مطيجااا ال  راااييمةالتا

 ب.0276تم60-90(تم8)08ةالنروي تم
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تممتمتارمالمويراملمطجم  مةالنشرال عمبمانلك رةنالمن ةم ملبمرقمال: حسف ربحى مهدى .9
 بم.0270الطجع مانةلالم

تمتارمالق ااهمج ةليااتمالمعرماا مة طجيقياامالاا عمبمال شاامرك مالقااموبم مااالمالةيااامة  حسػػف ربحػػى مهػػدى: .11
 .0278المويراملمطجم  مةالنشرتم

مم مياا مجرنااامملم ااتريج مقااموبم مااالمالميااامراعمال شاامركي م جاارمالةيااامل  واااييم حصػػة محمػػدالمموذ: .11
تممومااا مالوممعااا ماإلواااالمي ملمتراوااامعممالتاءمال تريوااا ملاااتىممعممااامعمانو مم يااامعمجمنطقااا م واااير

 .0276تمممر م0تمعتم08ل.مال رجةي مةالنروي تمم

أثرماو ختابمال قةيبمال كةين م مالمال  رييمالمعرمالمم ممقررمالعماةبملاتىم:  حمد بف محمد حمد .12
(تمالوااحءمانةيتمالموماا مالتةلياا ملمعمااةبمال رجةياا مةالنروااي تم76تمالعااتت)طااالامالراارمالثاامن مالم ةوااط

 ب.0276نةممجرتمالمؤوو مالعرجي ملمج  مالعمم مةال نمي مالجشري تممررت

ن امجمالمقارراعمحناف عبد القادر محمػد: .13 مم ميا مجيوا م عميميا م شامركي مما م نميا مميامراعم راميبمةا 
تم كنةلةوياااممال عمااايبتمروااامل ماإللك رةنيااا مةال قجااايمإلوااا ختاميمملاااتىمالييوااا مالمعمةنااا ممااا مكميااا مال رجيااا 

 ب.0275مموو يرتموممع م ييمشم ت

م مياا مجيواا ممق ر اا ملماا عمبماإللك رةنااالمال شاامركالمقموماا م مااالمجعااضمم: داليػػا خيػػرى عمػػر حبيشػػى .14
تمموماا مكمياا مال رجياا ممل طااةيرمال ااتريامالميااتانالملااتىمالطااالاممعممااالمال مواااما لااالم0أتةاعمالةيااا

 ب.0270تمم096م-م029 ت7تم تت05جملمنرةرامتممومتم

 شمركالممالممقاررممشاكالعم شافييماو را يوي مالك رةني ملم عمبمال:  دعاء محمد لبيب إبراهيـ لبيب .15
ال موةام مالمال  رييمالمعرمالمةالميمرىمةان وم معمن ة مملطالامالتجمةبمالعمبممالمال رجيا مشاعج م

 ب.0220تمرومل متك ةرا م يرممنشةراتموممع مالقم رامتموميةري ممررمالعرجي تكمجية رم عميمال

تم مالريم اااي تممطجعااا مانشاااعمعمالرنيااا اوموااايمعممااا م اااتري مال رجيااا: ذكيػػػة ابػػػراهيـ كامػػػؿ،وآخروف .16
 .ب0222انوكنتري تممررت

مم مياا ماواا ختابمإواا را يوي مالاار العمالمعرمياا مماا م  وااييمربػػاب عبػػد الػػرازؽ طػػه عبػػد الػػرازؽ : .17
تممالومناااامالمعرمااا مةجعاااضمالميااامراعمال ركيااا مجاااتر مال رجيااا مالريم اااي مل مميااا اعمالمر مااا ماإل تاتيااا 

 ب.0273جي مالريم ي ملمجنمعتموممع مانوكنتري تمرومل ممموو يرتمكمي مال رم

أثاارمجعااضماواا را يويمعممومة اامعمالعماايم نااتم رااميبمجااراملمريهػػاـ محمػػد أحمػػد محمػػد الغػػوؿ:  .18
لم ااترياماإللك رةناا م مااالم نمياا ممياامراعم رااميبمة طجيااقمجعااضمخااتممعمالوياايمالثاامن ملمةياااملااتىم

 ب.0270ةراتمكمي مال رجي ت.مرومل متك ةرا تموممع مالمنرأ  مءم يو مال تري 
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تمتارمالوا مامC.S.Pالا عمبمال شامرك مالقاموبم ماالمال مواةام:زايد عبػد المػنعـ، ياسػر محمػد أمػيف .19
 ب.0270لمنشرتم

طاارقمال ااتري ممااالمال رجياا مالريم ااي مزكيػػة إبػػراهيـ كامػػؿ، ونػػواؿ شػػمتوت، وميرفػػت عمػػى خفاجػػة: .21
لةيتممك جاا مةمطجعاا ماإلشااعمعمالرنياا تماإلوااكنتري تمتمالوااحءماةأومواايمعممااالم ااتري مال رجياا مالريم ااي 

 ب0220

 اااأثيرمجرنااامملم عميمااا مجموااا ختابمنماااااة جمالااا عمبمالجنااامو م مااا م زينػػػب عبػػػد الجميػػػؿ عمػػػي السػػػيد: .21
م-ال  رييمالمعرم مةممو ةىمالتاءمالميمرفمم ممومجقمعمالم ممرملطملجمعمكمي مال رجي مالريم ي م

 ب.0273تكمي مال رجي مالريم ي موممع ماويةطمتمتمرومل ممموو يروممع مأويةط

طااارقم اااتري مال رجيااا مالريم اااي مالوااا مالنظريااا مزينػػػب عمػػػى عمػػػر، وغػػػادة جػػػالؿ عبػػػد الحكػػػيـ: .22
 ب.0226تمتارمالركرمالعرج تمالقم راتمةال طجيقمعمالعممي 

المياامراعمم اامثيرماواا ختابم كنةلةويااممال عماايبم ماا ممواا ةفماتاء:سػػامح محمػػود عبػػد العػػاؿ بيػػومي .23
6روملهمتك ةرا م يرممنشةرامكميا مال رجيا مممال تريوي ملمطملامالمعمبمجكمي مال رجي مالريم ي موممع مجنيم

 ب.0279الريم ي موممع مجنيممت

تمتراواامعمةج ااة مالمااؤ مرمالااتةل مالثاامن ممالاا عمبمال شاامرك مماا مالمو مااامالشااجك  سػػامى نصػػار: .24
 .0273تمالتارمالمرري مالمجنمني ملمنشرتمالطجع مانةلالتملم عمبماإللك رةن مم مالةطيمالعرج 

معمييرم رميبمال عمبمال شمرك ماإللك رةن مالم ماميحملاتىمطاالام:  سوزاف محمود محمد الشحات .25
 ب.0275تمم783-700تم38.متراومعمم مال عميبمالوممع تم كنةلةويممال عميب

ةالمقميي مما مالعماةبمالنرواي مةال رجةيا تمخطاةاعمانخ جمراعمرال ما متممراتتمامييم مالموميبم6م .26
 ب.0270تمتارمالك مامال تي تمالقم راتممررتا تات ممةخرموريم

أوموااايم همة طجيقم اااهمة ةويم اااهمم-راااال مالاااتييمم ماااةتم اااالب6مالقيااام مةال قاااةيبمال رجاااةفمةالنروااا  .27
 ب(.0228المعمرراتمالقم را6متارمالركرمالعرج .)

 ااأثيرمال قياايبمالاا ا المجمواا ختابمالريااتيةممااالم  وااييمالمياامراعمال تريوااي م طااهمرااج المطااهم جمشااال6 .28
تمال نري يا مةخرااضممواا ةىمالقماقمال تريوااالملطااالامال اتريامالميااتان مالااتاخم مجرميا مال رجياا مالريم ااي 

 ب.0202ج  ممنشةرمجملموم مالعممي ملعمةبمةمنةيمالريم  تمكمي مال رجي مالريم ي ملمجنمعمجملوحيرام

6ممم ميا ماوا ختابمجيوا مالا عمبماإللك رةنيا مال شامركي مماالم نميا مميامراعم دس حسػف أحمػد حمػوانىعب .29
تممالموم مال رجةي مل عميبمالكجامرتمال مواما لالمة الق يممجتامعي ماإلنومحملتىمطالامالمر م مالثمنةي 

 0275تم3تمع7كمي مال رجي تمملم-وممع مأويةطم
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اواااااا ختابماواااااا را يوي مالاااااا عمبماإللك رةناااااا مال شاااااامرك مةال ةوااااااج م : عبير سروة عبدالحميد محمود .31
الواا مجي مماا م نمياا ممياامراعمالج اا مالعمماا ملااتىمطمجاا مالتراواامعمالعميااممجكمياا مالرنااةيمالوميماا مجوممعاا م

 ب.0202تمم37-7(تم0)08تمموم مكمي مال رجي متمأويةط

منياااا مجااااييمالنظرياااا مةمال طجيااااقطاااارقم ااااتري مال رجياااا مالجتمم رمبمالتييمم ةلالتمجتةىم جتمالعمي6 .31
 ب.م0228تمتارمالةممءملتنيممالطجم  مةالنشرتانوكنتري مت7تط

تمتيااااةايمالمطجة اااامعمأواااامليامةطراواااقمال ااااتري مماااا مال رجياااا مالجتنيااا مةالريم ااااي  طااامماعما مااااتم6م .32
 ب.0228الوممعي تمالوحاورت

رمانن رناااعممااا مال  راااييممم ميااا ماوااا ختابمالااار العمالمعرميااا م جاااعميػػػاء عمػػػى محمػػػد الخػػػولى: .33
تمرواامل ممموواا يرتمكمياا مال رجياا مالمعرماا مةالمياامراعمال تريوااي ملطملجاامعمكمياا مال رجياا مالريم ااي مجطنطاام

 ب.0276الريم ي تموممع مطنطمتم

تمتارمالةمااااااامءتمتليااااااايمال رجيااااااا مالعمميااااااا مةا  اااااااتاتمالمعمماااااااييممميحممراتمتنةشتمانمييم جتمال ريظ6 .34
 .0220انوكنتري تم

تمتارمالوااممعييمتممال رجيا مالعممياا مجاييمالنظرياا مةال طجياق  االمالكرتانااالتممراطرالمالوااميرمم مت6م .35
 ب.0220انوكنتري متم

6ممعامييرممق ر ا مل قيايبمكامؿ عبد المجيد قنصوة ، إيماف سػيد أحمػد ،غػادة صػابر أحمػد فرحػات .36
ملقةميا مل امميمالواةتامةان  مامتمقررمميمراعمال تري مةال رجي مالعممي مالتاخمي مما م اةءمالمعامييرما

 .0270م-اتمنةممجرم0تمرقبم39ج  ممنشةرمجموم مأويةطمانرتارم

أثرماخ الرمنمط مال عمبمال شامرك مالم احاميمة يارمالم احاميم ماالم :محمد أحمد عبد الحميد أميف .37
ياا مال مقاا م نميا ممراام يبمةمياامراعمإن اامجمرار معماإلن رنااعمةمياامراعمال عاامةيمةمرياةبمالاا اعملااتىم الم

 .0278تممرومل متك ةرا تمكمي مال رجي تموممع مالقم رام.انج تاوي 

"مم كنةلةويااممإ ااتاتمة أ ياايممعماابمال رجياا مالريم ااي  محمد سعد زغموؿ، مصطفى السايح محمد: .38
 ب.0223الطجع مالثمني تمتارمالةممءملمطجم  مةالنشرتماإلوكنتري تم

 ب.0225تمالقم رامتارمالو ماتيبمةال عمب كنةلةويممال عم  محمد عطيه خميس .39

 اااأثيرمالااا عمبمالنقاااميم ماااالمال  راااييمالمعرمااا مةجعاااضم محمػػػود أحمػػػد الدسػػػوقي عبػػػد رب النبػػػي: .41
تمروااامل متك اااةرا تمكمااا مال رجيااا مالميااامراعمال ركيااا مةاخ اااحايمقماااقمالااا عمبممااا مكااارامالياااتملممعااامقييموااامعيم

 .4007,الريم ي ملمجنييمجأجالمقيرموممع مانوكنتري 

 ب.0228تمتارمالركرمتم مميمتممال رجي مالعممي  محمود حساف سعد: .41
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منظةما مالريم ا مالمترواي تمالجيوا مةالويموامعمالمنام لمةالجاراملممحمود عبد الحمػيـ عبػد الكػريـ : .42
 ب.0279تمالطجع مانةلالتمتارمالركرمالعرجالتالتراوي مةال قةيب

تممركااحمالك اماملمنشاارتم7تمطكيا م ااتري مال رجيا مالريم اي تينممي: محمػود عبػػد الحمػيـ عبػػد الكػػريـ .43
 ب.0228القم راتم

(م ماالمموا ةىمweb questمم ميا مإوا ختابمالار العمالمعرميا م) محمود محمػد طمعػت أحمػد العػدؿ: .44
وممعاا مم–ال  رااييمالمعرماا ممااالممقااررمطاارقمال ااتري ملطااالامالررقاا مالثمنياا مجكمياا مال رجياا مالريم ااي م

 ب.0275تم9تمع97يةطملعمةبمةمنةيممال رجي مالريم ي تمملتممموم ماوتميمط

مم مياا م رااميبمجيواا م عماابمإلك رةناا م شاامرك مماا م نمياا ممراام يبم:مصػػطفى عبػػد الػػرحمف طػػه السػػيد .45
م ركاامعمج اا مالةيااام ياارمالمروياا مةمع قااتاعمالكراامءامال ا ياا ملااتىمطااالامكمياا مال رجياا .مموماا مكمياا م

 ب.0278تم770-7تم02تمال رجي متميمط

طرقمال تري مةمال رجي مالعممي ممالممواميمال رجيا م :مكاـر حممى ابو هرجة، محمد سعد زغموؿ .46
 ب.0222تمتارموراءمتمالمنيممتممالريم ي مالمتروي 

-الومليا-6مالمرم يبال تريامال شمركالم يمجعتمجمراكحممرمترمال عمب مى أحمد شمندى ياسيف: .47
 ب.0273تمال طجيقمعمتممؤوو م ةر مالتةلي 

تاإلواكنتري متم7تمطمالمتخيمم مال رجيا مالريم اي مميرمعم مالمخرموهمتممرطرالمالوميرمم مت6 .48
 .0226تارمالةممءملتنيممالطجم  مةالنشرتم

أثراواااااااااااا را يوي مالاااااااااااا عمبمم جتالر م6منجالء عباس لطيؼ ، انتصار أحمدعمماف ، بشرى كاظـ .49
اريماإلو مم  م مالم عمبمالميمراعمالوموي مم مواجم  ماإللك رةن مال شمرك مم مجيو م طجيقمعمال ةم
 ب.0276تم00-90(تم98)3تمالرتر.مموم مالتراومعمةالج ة مالريم ي 

أثارم ةظيارمالار العمالمعرميا م جارمالةياامماالممقررطارقم اتري م هبه سعيد عبد المنعـ محمد : .51
تمموماا مأواايةطملعمااةبمةمنااةيم ال رجياا مالريم ااي مل نمياا مالومنااامالمعرمااالملااتىمطملجاامعمشااعج مال ااتري

 .0279ممر م6098م867ترر  م0تمالمومتم32ال رجي مالريم ي تمالعتتم

مم مي منظمبممق ر ملجيو م عمبم شمرك م جرماإلن رنعمم م نمي مميممارعم همت عطية قاسـ السيد: .51
ر م يااارمتمروااامل متك اااةا ااايمالمشاااكالعمةان وم ااامعمن اااةمجيوااا مالااا عمبملاااتىمطاااالام كنةلةوياااممال عمااايب

 ب..0270وممع م ييمشم تمم-منشةراتمكمي مال رجي مالنة ي م

أثاارمإواا را يوي مالاا عمبمال شاامركالمانلك رةنااالمجإواا ختابم قنياا محةبممااالم:  هيػػمـ محمػػد أحمػػد حسػػيف .52
مم تري ممقررمطرقم اتري مالريم امعمالممويا م ماالمال  راييمالتراواالمةميامراعمال ةارايمانلك رةناال

 .ب0275تم9تمع97ةمنةيممال رجي مالريم ي تمملتمموم ماويةطملعمةبم
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مم مي منماة جممق ار ملما عمبممجملمشارة معمقاموبم ماالمالا عمبمال شامرك م وضحة بنت حباب العتيبي: .53
جموا ختابمشااجكمعمال ةارايمانو ماام  مما م نمياا مميامراعمال ركياارمالنمقاتمةمم مياا مالا اعملااتىمطملجاامعم

مم987–م908(تم0)72وماااا مالتراواااامعمال رجةياااا مةالنروااااي تمم. وممعاااا مالمياااارامنااااةرامجنااااعم جااااتالر مي
 ب.0278ت

 ب(0277تمالقم را6متارمالركرمالعرج .) طجيقمعممو  تث ال عميبماإللك رةن 6مموليد سالـ الحمفاوي .54

الااا عمبمال شااامركالمالقاااموبم ماااالمجرنااامملممميكرةواااةمعملمريم ااايمعمن اااةم نميااا م:  ياسػػػر محمػػػد أمػػػيف .55
 .0270تمتارمالو ماملمنشر.مريم يمعميمراعم يممشكالعمال
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